PROCEEDINGS
....
รายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
nd

The 2

Phayao Graduate Research Conference

11 มิถุนายน 2559

ณ อาคารเร�ยนรวม(หลังเดิม) มหาว�ทยาลัยพะเยา

ISBN : 978-616-7820-38-5

ก

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
พัฒนาไปสู่ การเป็ น นั กวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดั บสู งใน
สาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้
อย่างอิสระ รวมทั้ งมีความสามารถในการสร้ างสรรค์ จรรโลงความก้ าวหน้าทาง
วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่
เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ จั ด โครงการ
“ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนิสิต/
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ระหว่างนิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการสูส่ าธารณะ และทาให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่นาไปสู่การเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงต่อไป
ในเอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมและสรุปรายชื่อผลงานที่ได้เข้าร่วมนาเสนอ ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ครั้ ง ที่ 2 รวมจ านวนทั้ ง สิ้น 153 ผลงาน ซึ่ ง ได้ แ บ่ ง กลุ่ ม การน าเสนอผลงาน ออกเป็ น 3 กลุ่ ม สาขา คื อ กลุ่ ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการนาเสนอ
ผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ดังนี้
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 118 ผลงาน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวน 24 ผลงาน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 11
ผลงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ 2 นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญ
ของมหาวิทยาลัยที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กา้ วไปสู่การเป็นนักวิชาการและนัก
วิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพั ฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยะต่อไป
จึงขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้สาเร็จ
ด้วยดี

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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เกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
The 2nd Phayao Graduate Research Conference (PGRC 2)
หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนากําลังคน ที่มีความสามารถไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน
ทองถิ่น โดยพื้นฐานการวิจัยเปนศาสตรที่มีหลักวิชาและเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางองคความรู นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐคิดคนใหมที่เชื่อถือได ดังนั้นจึงถือไดวาการวิจัยและพัฒนาเปนตัวจักรสําคัญในการสนับสนุนทรัพยากร
มนุษยตอการสรางองคความรู นวัตกรรมใหม ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว รวมไปถึงเพื่อใหเปน
ตามประกาศเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดโครงการ
“ประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อสนับสนุนใหมีการเผยแพรองคความรูที่เกิดจากการวิจัยของนิสิต/
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณระหวางนิสิต/ นักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการ ตลอดจนเปนเวทีที่เปดโอกาสเผยแพรผลงานทาง
วิชาการสูสาธารณะและทําใหเกิดการกระตุนการสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองคความรู นวัตกรรมใหม ๆ ใน
การพัฒนาประเทศตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนเวทีทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสิต/
นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน สูสาธารณชน
2. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานและขอมูลการวิจัย
ระหวางนิสิต/ นักศึกษา คณาจารย สาขาวิชาตาง ๆ ระหวางมหาวิทยาลัย และองคกรเครือขาย
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สูการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนตอ
ชุมชน สังคมและประเทศตอไป
กลุมเปาหมาย
1. ผูเขารวมประชุมและเสนอผลงาน เปนนิสิต/ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนทั่วประเทศ
2. ผูเขารวมประชุมโดยไมนําเสนอผลงาน ไดแก นิสิต/ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย ผูบริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผูสนใจทั่วไป
รูปแบบการประชุม
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

ค

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นิสิ ต/ นักศึ กษาไดเขารวมประชุมงานเสนอผลงานวิจัยระดั บบัณฑิตศึ กษา และผู นําเสนอผลงานไดรับ
ประสบการณ ซึ่งจะเปนการพัฒนาทักษะการนําเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธารณชน
2. งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต/ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนไดรับการ
เผยแพรสูสาธารณชน
3. ไดเสริมสรางบรรยากาศการวิจัย และเปดโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางนิสิต /
นักศึกษา คณาจารย สาขาวิชาตาง ๆ ระหวางมหาวิทยาลัย และองคกรเครือขายตาง ๆ
4. งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพของนิสิต/ นักศึกษา ไดรับการสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรใน
รูปแบบที่เปนเอกสารทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับ
5. นิสิต/ นักศึกษาไดรับการกระตุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีคุณภาพสูการวิจัย
ที่สามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป
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กําหนดการ ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
The 2nd Phayao Graduate Research Conference (PGRC 2)
วันเสารที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม(หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา
เวลา
กิจกรรม
08.00 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 น. – 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.00 น. – 12.00 น. นําเสนอผลงาน
- วิทยาลัยการศึกษา

สถานที่
ชั้น 2 บริเวณหอง PKY-1

หอง C-101 / C-102 / C-103 /
C-104 / PKY-2 / PKY-3
- คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
หอง C-201
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หอง C-202 / C-203
- คณะแพทยศาสตร
หอง C-204 / C-301 / C-302
- คณะศิลปศาสตร
หอง B-102
- คณะวิศวกรรมศาสตร
หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 15.40 น. นําเสนอผลงาน
- วิทยาลัยการศึกษา
หอง C-101 / C-102 / C-103 /
C-104 / PKY-2 / PKY-3
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หอง C-202 / C-203
- คณะแพทยศาสตร
หอง C-204 / C-301 / C-302
- คณะศิลปศาสตร
หอง B-102
- คณะวิศวกรรมศาสตร
หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร

จํานวนผลงานการนําเสนอ
กลุมสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สังกัด
คณะแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
วิทยาลัยการศึกษา
รวม
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสุขศึกษาเรื่องการเลือกซื้อ
เครื่องดื่มแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายจํานวน 188 คน โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม จํานวน 103 คน และโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จํานวน 85 คน
ใชวิธีการสุมแบบจําเพาะเจาะจง โดยกําหนดใหโรงเรียนฟากกวานวิทยาคม เปนกลุมศึกษา ในสวนโรงเรียน ดงเจน
วิทยาคม เปนกลุมควบคุม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม เนื้อหาในแบบสอบถามประกอบ
ไปดวย ขอมูลสวนบุคคล ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกเครื่องดื่มรสหวาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ สถิต Paired sample t-test และ Independent sample t-test
ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรู ทัศนคติและพฤติกรรม กอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษาระหวาง
กลุมศึกษาและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน (t = 0.984, P = 0.362 สําหรับความรู t = 2.665, P = 0.080 สําหรับ
ทัศนคติ และ t = 0.999, P = 0.319 สําหรับพฤติกรรม) หลังการใหโปรแกรม พบวา กลุมศึกษามีคาเฉลี่ยความรูหลัง
การเขารวมโปรแกรมสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญ (t = -12.679, P < 0.001) ในขณะที่กลุมควบคุม
มีค า เฉลี่ ยความรู หลั ง การเข า รว มโปรแกรมและก อ นเข า รว มโปรแกรมไม แตกตา งกัน (t = -1.632, P = 0.100)
คาเฉลี่ยทัศนคติของกลุมศึกษาหลังการเขารวมโปรแกรมสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญ (t = 4.330,
P < 0.001) ในขณะที่กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยทัศนคติหลังการเขารวมโปรแกรมและกอนเขารวมโปรแกรมแตกตางกัน
(t = 3.129, P = 0.020) คาเฉลี่ยพฤติกรรมหลังการเขารวมโปรแกรมและกอนเขารวมโปรแกรมในกลุมศึกษาและ
กลุมควบคุมไมแตกตางกัน (t = 0.746, P = 0.457 สําหรับกลุมศึกษา t = 0.122, P = 0.903 สําหรับกลุมควบคุม)
คําสําคัญ: โปรแกรมสุขศึกษา เครื่องดื่มรสหวาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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Abstract
The quasi-experimental research was to study the effectiveness of health education program regarding
sweet beverage for high school students in Fakkwan Wittayakom School, Phayao Province. The population of the
study was one hundred eighty eight high school students from Fakkwan Wittayakom School, and Dongjane
Wittayakom School. Purposive sampling was used. One hundred and three students from Fakkwan Wittayakom
School were study group and eighty five students from Dongjane Wittayakom School were control group.
Questionaire was used for data collection. The contents of questionnaire were consisted of Personal data,
knowledge, attitude and behavior regarding sweet beverages. Statistics analysis, which are paired t - test and
independent sample t - test.
The results were found that the mean knowledge, attitude and behavior of pre-test between the study
group and the control group were not different (t= 0.984, P = 0.362 for knowledge, t = 2.665, P = 0.080 for
attitude, and t = 0.999, P = 0.319 for behavior). After getting the program, the mean knowledge of post-test
was significantly higher than those of pre-test among the study group (t = -12.679, P < 0.001), whereas the
mean knowledge between post-test and pre-test were not different among the control group (t = -1.632,
P = 0.100). The mean attitude of post-test was significantly higher than those of pre-test among the study
group (t = 4.330, P < 0.001), whereas the mean attitude between post-test and pre-test were different among
the control group (t = 3.129, P = 0.020). The mean behavior between post-test and pre-test among the study
group and the control group were not different (t = 0.746, P = 0.457 for the study group and t = 0.122,
P = 0.903 for the control group).
Keywords: health education program, sweet beverages, high school students

บทนํา
ในสภาพสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามความเจริญเติบโตของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ยังนําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวันของคนภายในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
อาหารการกิน เนื่องจากผูคนมีชีวิตที่เรงรีบขึ้น ไมเพียงเทานั้นพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลของวัยรุน
ในปจจุบัน นิยมดื่มเครื่องดื่มประเภทพรอมดื่มมากขึ้น เชน น้ําอัดลม กาแฟพรอมดื่ม น้ําผลไมบรรจุกลอง โดยเฉพาะ
ชาเขียวพรอมดื่ม เห็นไดจากการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน ที่เนนการโฆษณาที่เนนวาเปน
เครื่องดื่มของคนรุนใหม และมีของลอตาลอใจมากมาย (ปาจรีย อับดุลลากาซิม, 2558)
การบริโภคเครื่ องดื่ มของวัยรุ นนั้นนิ ยมเครื่องดื่มที่ มีคาเฟอีน อาทิ กาแฟ รอยละ 54.8 กาแฟชง/กาแฟ
โบราณ เพราะดื่มแลวสดชื่น ไมงวง และดื่มชา รอยละ 74.7 โดยนิยมดื่มชาเขียว เพราะมีคุณคาทางโภชนาการและ
อรอย สวนดื่มน้ําอัดลม รอยละ 81.7 โดยจะดื่มน้ําอัดลมประเภทน้ําดํา เพราะอรอยและสดชื่น (สุวลี โลวิรกรณ และ
คณะ, 2556) เครื่ องดื่ม ที่สว นผสมของคาเฟอีนนั้ นจะทํ าให มีค วามรูสึ กสดชื่น กระปรี้ก ระเปรา เนื่ องจากสารใน
คาเฟอีน มีฤทธิ์ในการกระตุนการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง อีกทั้งยังทําใหสมองตื่นตัว มีความสุข รูสึก
สบายใจ เพราะมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้น แตอยางไรก็ตามหากไดรับในปริมาณที่สูงมากเกินไป จะทําใหรูสึก
หงุดหงิด วิตกกังวล ปสสาวะบอย ปวดศีรษะ ใจสั่น ปวดทอง ทองเสีย (สุพรรณิการ กิจสวัสดิ์ไพบูลย, 2555) ในวัยรุน
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หากไดรับคาเฟอีนในปริมาณมากเกินควรจะทําใหปริมาณแคลเซียมไมเพียง นอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มเหลานี้ยัง
สงผลใหรางกายไดรับน้ําตาลมากขึ้น ปริมาณน้ําตาล 1 ชอนชา ใหพลังงาน 16 กิโลแคลอรี เครื่องดื่มชาเขียว ชาขาว
มีน้ําตาลอยูที่ 100-200 กิโลแคลอรีตอขวด (500 มิลลิลิตร) มีพลังงาน 90-110 กิโลแคลอรี สวนกาแฟเย็น ชาเย็น
ชาดําเย็น มีน้ําตาลสูงถึง 120-300 กิโลแคลอรี (ปยะดา ประเสริฐสม และคณะ, 2550) หากวัยรุนบริโภคเปนประจํา
ยังสงผลตอการทําลายกระดูกนอกจากน้ําตาลที่สงผลตอภาวะอวนแลวยังสงผลตอฟนผุและเหงือกอักเสบดวย
การให ค วามรู ด า นสุ ข ศึ ก ษามี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ที่ จ ะทํ า ให ก ลุ ม เป า หมายมี ค วามรู ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติ การใหความรูดังกลาวจะตองสรางจุดสนใจในกระบวนการถายทอด เพื่อกระตุน
ใหเกิดความกระตือรือรนตองการที่จะเรียนรูและความรูนั้นไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี ดังนั้น กลุมวัยรุนเปนถือเปน
กลุมที่มีกําลังการซื้อ และตัดสินใจที่จะซื้อหรือไมซื้อดวยตนเองและมักจะบริโภคสินคาตามกระแสสังคมที่มีอยูใน
การศึกษาครั้งนี้จึงมีความประสงคจะศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสุขศึกษาเรื่องการเลือกซื้อเครื่องดื่มแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกเครื่องดื่มของนักเรียนตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสุขศึกษาเรื่องการเลือกซื้อเครื่องดื่มแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
วัตถุประสงคเฉพาะของการศึกษา
1. เพื่อหาความแตกตางของความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและ
หลังการใหโปรแกรมสุขศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการสุขศึกษาเรื่องการเลือกซื้อเครื่องดื่ม ระหวางกลุมไดรับโปรแกรมกับ
กลุมไมไดรับโปรแกรม

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสุขศึกษาเรื่องการเลือกซื้อ
เครื่องดื่มแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
โปรแกรมสุขศึกษา ประกอบดวย
1. ทดสอบความรู ทัศนคติและพฤติกรรมกอนการทํากิจกรรมใหสุขศึกษา
2. การใหความรูกับกลุมศึกษาในเรื่องการเลือกซื้อเครื่องดื่ม
2.1 สรางการรับรูในความสามารถของตนเองที่จะเลือกซื้อเครื่องดื่มรสหวาน
2.2 สรางความคาดหวังในการที่จะปรับเปลี่ยนการเลือกซื้อเครื่องดื่มรสหวาน
3. ทดสอบความรู ทัศนคติและพฤติกรรมหลังการทํากิจกรรมใหสุขศึกษา
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการทําวิจัย
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนฟากกวานวิทยาคม อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา และโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จํานวนทั้งหมด 188 คน ใชวิธีการสุมแบบ
จําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดใหโรงเรียนฟากกวานวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนกลุม
ศึกษาในสวนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เปนกลุมควบคุม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยประยุกตจากจากทฤษฎีการรับรู
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) โดยจะดํ า เนิ น เก็ บ ข อ มู ล ก อ นและหลั ง การให โ ปรแกรมการให ค วามรู
ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนที่ 2
แบบสอบถามความรูในเกี่ยวกับเครื่องดื่มรสหวาน สวนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มรสหวาน
สวนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มรสหวาน และโปรแกรมสุขศึกษา มีกําหนดการดังนี้
สัปดาหที่ 1 เก็บขอมูลกอนใหโปรแกรมสุขศึกษาดวยแบบสอบถามทั้งกลุมศึกษาและกลุมควบคุม พรอมกับ
ใหสุขศึก ษาเพื่อ สรางทัศ นคติที่ดี ตอพฤติก รรมการเลือกซื้ อเครื่อ งดื่มรสหวาน ในเรื่องการเลือ กดื่มเครื่ องดื่มที่ มี
สวนผสมของน้ําตาลจากสไลด วีดีโอ แผนพับ โปสเตอร
สัปดาหที่ 2 ใหสุขศึกษาเพื่อสรางการรับรูในความสามารถที่จะเลือกซื้อเครื่องดื่มรสหวาน ในเรื่องหวานซอน
พิษ ดวยสไลด วีดีโอ แผนพับ โปสเตอร
สัปดาหที่ 3 ถึง 7 ดําเนินการใหสรางการรับรูความสามารถของตนเองที่จะเลือกซื้อเครื่องดื่ม ดวยตนเอง
คนใกลชิดและเพื่อน
สัปดาหที่ 8 เก็บขอมูลหลังใหโปรแกรมสุขศึกษาดวยแบบสอบถามทั้งกลุมศึกษาและกลุมควบคุม
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
ไดทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ในสวนการวัดระดับความรูโดยใชวิธีการของคู-เดอร ริชารดสัน (KuderRichardson Method) ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.73 และในสวนทัศนคติและพฤติกรรม ใชวิธีการหา
สัมประสิทธิ์อัลฟาคอนบราก (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.89
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 โดยใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายความแตกตางของกอน การเขารวมโปรแกรม (Pre-test) และ
หลังการเขารวมโปรแกรม (Post-test) โดยใชสถิติ Pair Sample t-test และอธิบายความแตกตางของความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมระหวางกลุมศึกษากับควบคุม โดยใชสถิติ Independent Sample t-test

ผลการศึกษา
จากการศึกษาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งหมด 188 คน แบงเปนกลุมศึกษา 103 คน และกลุมควบคุม 85 คน
ผูวิจัยใชขอมูลจากแบบสอบถามกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษาผลการศึกษา ดังนี้
ขอมูลทั่วไปของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาลักษณะทั่วไป (ตาราง 1) พบวา
1. เพศ กลุมศึกษาเปนเพศชายจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 42.7 เพศหญิงจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ
57.3 สําหรับกลุมควบคุมเปนเพศชายจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 31.8 เพศหญิงจํานวน 58 คน รอยละ 68.2
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2. อายุกลุมศึกษามีอายุเฉลี่ย เทากับ 15.82 ± 0.573 ป สําหรับกลุมควบคุมอายุเฉลี่ย เทากับ 15.72 ±
0.648 ป
3. รายไดที่ไดรับจากผูปกครองกลุมศึกษาไดรับเงินเฉลี่ยจากผูปกครองเดือนละ 1,715.15 ± 1,224.70 บาท
สําหรับกลุมควบคุมไดรับเงินเฉลี่ยจากผูปกครองเดือนละ 1,396.82 ± 607.86 บาท
4. บุคคลที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอาศัยอยูดวย กลุมศึกษาอาศัยอยูกับบิดามารดา จํานวน 79 คน
คิดเปนรอยละ 76.7 ลุงปานาอาจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.9 ปูยาตายยายจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 19.4
และอื่น ๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.9 สวนกลุมควบคุมอาศัยอยูกับบิดามารดาจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ
81.2 ลุงปานาอาจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.7 และปูยาตายยายจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 14.1
5. การเลือกซื้อดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน กลุมศึกษาเลือกซื้อเครื่องดื่มดวยตนเองจํานวน 94 คน คิดเปน
รอยละ 91.3 ผูปกครองแนะนําจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.9 ญาติพี่นองแนะนําจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.9
และเพื่อนแฟนแนะจํานวน 2 คน คิดเปนนํารอยละ 1.9 กลุมควบคุมเลือกซื้อเครื่องดื่มดวยตนเองจํานวน 80 คน คิด
เปนรอยละ 94.1 ผูปกครองแนะนําจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.2 ญาติพี่นองแนะนําจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.2
และเพื่อนแฟนแนะนําจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.5
6. เครื่องดื่มรสหวานที่ดื่มเปนประจํากลุมศึกษาเลือกซื้อเครื่องดื่มจําพวกน้ําอัดลมจํานวน 33 คน คิดเปน
รอยละ 32.0 ชาเขียวพรอมดื่มจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 21.4 น้ําผลไมสําเร็จรูปจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ
28.2 และอื่น ๆ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 18.4 กลุมควบคุมเลือกซื้อเครื่องดื่มจําพวกน้ําอัดลมจํานวน 26 คน
คิดเปนรอยละ 30.6 ชาเขียวพรอมดื่มจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 41.2 น้ําผลไมสําเร็จรูป จํานวน 17 คน คิดเปน
รอยละ 20.0 และอื่น ๆ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 8.2
ตาราง 1 จํานวนและรอยละจําแนกตามขอมูลทั่วไปของกลุมศึกษา (n = 103) และกลุมควบคุม (n = 85)
หัวขอ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
Mean
S.D.
รายได
Mean
S.D.
บุคคลที่อาศัยอยูดวย
บิดามารดา
ลุงปานาอา
ปูยาตายยาย
อื่น ๆ

กลุมศึกษา
จํานวน
รอยละ
44
59

42.7
57.3

กลุมควบคุม
จํานวน

รอยละ

27
58

31.8
68.2

15.82
0.573

15.72
0.648

1,715.15
1,224.70

1,396.82
607.86

79
2
20
2

76.7
1.9
19.4
1.9
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4
12
0

81.2
4.7
14.1
0.0
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ตาราง 1 (ตอ)
หัวขอ
ผูซื้อเครื่องดื่ม
ตนเอง
ผูปกครอง
ญาติ/พี่นอง
เพื่อน/แฟน
เครื่องดื่มประจํา
น้ําอัดลม
ชาเขียวพรอมดื่ม
น้ําผลไมสําเร็จรูป
อื่น ๆ

กลุมศึกษา
จํานวน
รอยละ

กลุมควบคุม
จํานวน

รอยละ

94
5
2
2

91.3
4.9
1.9
1.9

80
1
1
3

94.1
1.2
1.2
3.5

33
22
29
19

32.0
21.4
28.2
18.4

26
35
17
7

30.6
41.2
20.0
8.2

การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรู ทัศนคติและพฤติกรรม กอน
และหลังการทดลองในกลุมศึกษาและกลุมควบคุม กอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษา
จากผลการวิจัย (ตาราง 2) พบวา
1. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มรสหวานในกลุมศึกษา
กอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (t = -12.679, P-value < 0.001) กลุมควบคุมกอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาไมแตกตางกัน (t = -1.632, P-value < 0.100)
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยทัศนคติในกลุมศึกษา กอนและหลังการใหโปรแกรม
สุขศึกษามีคาเฉลี่ยทัศนคติกอนและหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
(t = 4.330, P-value < 0.001) กลุมควบคุมกอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการ
ไดรับโปรแกรมสุขศึกษาแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (t = 3.129, P-value = 0.020)
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมในกลุมศึกษา กอนและหลังการใหโปรแกรม
สุขศึกษามีคาเฉลี่ยพฤติกรรมกอนและหลังการใหความรูไมมีความแตกตางกัน (t = 0.746, P-value = 0.457) กลุม
ควบคุมกอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษา ไมแตกตางกัน
(t = 0.122, P-value = 0.903)
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ตาราง 2 ผลการเปรีย บเที ย บค า เฉลี่ ยคะแนนความรู ทั ศ นคติ และพฤติ กรรม ก อนและหลัง การทดลอง
ในกลุมศึกษา (n = 103) และกลุมควบคุม (n = 85)
หัวขอ
กลุมศึกษา a
กลุมควบคุม a
กลุมศึกษา b
ทัศนคติ
กลุมควบคุม b
c
พฤติกรรม กลุมศึกษา
กลุมควบคุม c
ความรู

�
X + S.D.

Pre-test
9.71 ± 1.775
9.96 ± 1.776
48.63 ± 4.415
50.46 ± 4.985
24.20 ± 19.026
27.20 ± 22.094

Post-test
12.24 ± 1.324
10.34 ± 1.694
46.29 ± 5.114
48.25 ± 6.501
22.69 ± 15.701
26.87 ± 17.077

t
-12.679
-1.632
4.330
3.129
0.746
0.122

Mean
difference
-2.534
-0.376
-2.340
-2.212
2.340
2.212

p-value
< 0.001**
0.100
< 0.001**
0.020*
0.457
0.903

หมายเหตุ: a คาเฉลี่ยคะแนนความรูกอนไดรับโปรแกรมระหวางกลุมศึกษาและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน
b
คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติกอนไดรับโปรแกรมระหวางกลุมศึกษาและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน
c
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมกอนไดรับโปรแกรมระหวางกลุมศึกษาและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน
* P-value < 0.05, **P-value < 0.01

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการสุ ข ศึ ก ษาเรื่ อ งการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม แก นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีการเปลี่ยนแปลงในดานความรูและทัศนคติในการซื้อเครื่องดื่มที่มีรสหวานมากขึ้น ทั้งนี้เปนผลมาจาก
โปรแกรมสุขศึกษาที่จัดขึ้น โดยใชทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนเองในกระบวนการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในแตละประเด็น ดังนี้
1. ความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องดื่มรสหวาน
จากผลการวิจัย พบวา ภายหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษากลุมทดลองที่ไดเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา มีการ
เปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยความรูเพิ่มขึ้นมากกวากลุมควบคุม และมากกวากอนการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกรรณรัตน สรรพคา (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่ม
ผสมแอลคารนิทีน ในอําเภอเมืองเชียงใหม จากการสอบถามผูตอบแบบสอบถามที่ดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้ ดานความรู
ความเข าใจ โดยพบว าผู ตอบแบบสอบถามมี ค วามรู ความเขา ใจโดยภาพรวมในระดั บมาก ผูต อบแบบสอบถาม
มีความรูความเขาใจ 3 อันดับแรกคือ การบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลคารนิทีนมีสวนชวยในการเผาผลาญพลังงาน หรือ
ควบคุมน้ําหนัก โดยเฉพาะการใชรวมกับการที่เราลดอาหารจําพวกแปงดวย และเครื่องดื่มผสมแอลคารนิทีนไมได
จัดเปนเครื่องดื่มชูกําลัง ดนัยวัฒน ใจบาน (2555) ไดศึกษาในกลุมผูบริโภคสตรีในจังหวัดเชียงใหม ที่มีตอเครื่องดื่ม
ใหพลังงานสําหรับสตรี พบวา ดานความรูผูตอบแบบสอบถามมีความรูในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มใหพลังงานสําหรับ
สตรีโดยภาพรวมในระดับสูง เรื่องที่มีความรูสูงที่สุดคือเรื่องที่สตรีมีครรภไมควรดื่มเครื่องดื่มใหพลังงาน
2. ทัศนคติเกี่ยวกับการการเลือกซื้อเครื่องดื่มรสหวาน
จากผลการวิจัย พบวา ภายหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษากลุมทดลองที่ไดเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา มีการ
เปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยทัศนคติดีขึ้นกวากอนการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับกลุม
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ควบคุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดนัยวัฒน ใจบาน (2555) ที่ไดศึกษาทัศนคติของกลุมผูบริโภคสตรีในจังหวัด
เชียงใหม ที่มีตอเครื่องดื่มให พลังงานสําหรับสตรี ดานทั ศนคติให ความคิดเห็นตอปจ จัยที่ใชในการตัดสิ นใจเลือ ก
เครื่องดื่มจากชื่อเสียงผลิตภัณฑหรือยี่หอ ในดานผลิตภัณฑ จะดูที่ราคาและความเหมาะสมกับปริมาณ สามารถหา
ซื้อไดงาย มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพและวารสารตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้
สวนผสมที่ตองการใหมีในเครื่องดื่มคือแรธาตุที่มีสรรพคุณชวยในการทํางานของระบบประสาทไดดี สอดคลองกับ
Kim (2556) ที่ศึกษาการแกปญหาในการชอบความหวานของน้ําตาลซูโครสและเครื่องดื่ม ซึ่งปจจุบัน แตละบุคคลมี
การชื่นชอบความหวานมากขึ้น พรอมกับมีสินคาที่ตอบสนองความตองการตอความหวานเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบตางๆ
ในรูปแบบของน้ําตาลและเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน โดยมีสิ่งเราคือน้ําและเครื่องดื่มตาง ๆ ที่มีสวนผสมของซูโครส
3. พฤติกรรมในการเลือกดื่มเครื่องดื่มรสหวาน
จากผลการวิจัย พบวา ภายหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษากลุมทดลองที่ไดเขารวมโปรแกรมสุขศึกษาไมมี
การเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยพฤติกรรมจากกอนการไดรับโปรแกรมสุขศึกษามากเทาที่ควรสวนใหญเลือกที่จะดื่ม
เครื่องดื่มประเภทชาเขียวพรอมดื่ม รองลงมา คือ น้ําอัดลมประเภทน้ําดํา และเครื่องดื่มประเภท โกโก ชาเย็น ชาเขียว
นม ชามะนาว ตามลําดับ ความถี่ในการบริโภคตอ คือ 1 ครั้งตอสัปดาห ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนะ ดาวแดน
(2555) พบวา พฤติกรรมการซื้อ เหตุผลที่เลือกดื่มมากที่สุดคือ รูปลักษณของบรรจุภัณฑ อดีตยี่หอเครื่องดื่มที่นิยม
ซื้อมากที่สุด หาซื้อไดจากรานคาปลีกตาง ๆ ความสม่ําเสมอในการบริโภคโดยเฉลี่ยตอสัปดาห คือ บริโภคตามแตจะ
สะดวก รูจักเครื่องดื่มน้ําอัดลม ไดจาก โทรทัศน การแนะนําของบุคคลอื่นตามลําดับ อีกทั้งยัง มีรสชาติดีอรอยดื่มงาย
ตรายี่หอ มีสีสันที่สวยงาม รูปแบบบรรจุภัณฑ มีสีสันสวยงาม ทันสมัย มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย พรอมทั้งมีการ
จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษตาง ๆ ดวย สอดคลองกับ Park (2558) ที่เกี่ยวกับความเปนมาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรส
หวานจากน้ําตาลสูงขึ้น (SSBs) ที่มีความเกี่ยวของกับโรคอวนและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความชุกของโรคอวน
แตกตางกันไปตามภูมิภาคภูมิภาค โดยทําการศึกษาโดยการตรวจสอบความสัมพันธระหวางที่อาศัยประชากรและ
ความถี่ของการบริโภค ในหมูผูใหญ ซึ่งกําหนดเปนบริโภคของสี่ประเภทของเครื่องดื่ม (เครื่องดื่มอัดลมที่มีรสหวาน
เครื่องดื่มผลไม เกลือแร เครื่องดื่มใหพลังงานและเครื่องดื่มประเภทกาแฟ ชา) ตัวแปรคือเขตที่อยูอาศัย (ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคตะวันตก) พบวา อัตราการดื่มสวนใหญอยูที่ 1 ครั้ง/วัน แตความถี่ของการบริโภค
เครื่องดื่มประเภทตาง ๆ นั้นจะแตกตางกันไปตามแตละภูมิภาคที่แตละบุคคลอาศัยอยู
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาไดผลในการเปลี่ยนแปลงความรูและทัศนคติในการ
เลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีรสหวาน แตยังไมมีผลในการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
จึงตองปรับปรุงโปรแกรมสุขศึกษาใหเกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางเปนรูปธรรมตอไป
2. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนสวนหนึ่งที่ชวยกระตุนเตือนใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการดูแล
ตนเองเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีรสหวานในสถานศึกษาแหงนี้และสถานศึกษาอื่น ๆ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรเพิ่มระยะเวลาที่ใชติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป เพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่แทจริง
2. ควรมีการศึกษาสิ่งแวดลอม บริบทที่มีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของประชาชนในเขตตาบล
บ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
The factors related to alcohol drinking in people of Ban Toon Sub-District,
Muang District, Phayao Province
เรสาวลักษณ์ ห้วยลึก1* และ นุกูล มะโนทน2
Saowaluck Huayluk1* and Anukool Manoton2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เรพื่ ศึกษาความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ปัจจัยข งการดื่ม
เรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์และปัจจัยที่มีผลต่ ความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ข งประชาชน ในเรขตตาบลบ้าน
ตุน่ าเรภ เรมื ง จังหวัดพะเรยา โดยทาการศึกษาจากกลุ่มตัว ย่าง คื กลุ่มประชากร ายุ 15 ปีขึ้นไป ในตาบลบ้านตุ่น
าเรภ เรมื ง จังหวัดพะเรยา ใช้วธิ ีการคัดเรลื กกลุ่มตัว ย่างแบบเรจาะจง คื หมู่ที่ 4 บ้านด กบัว ใช้วิธีการสุ่มตัว ย่าง
ย่างง่าย (Simple random sampling) ได้กลุ่มตัว ย่างจานวน 261 คน วิเรคราะห์ข้ มูลด้วยค มพิวเรต ร์โปรแกรม
ประยุกต์สถิติที่ใช้ในการวิเรคราะห์ ได้แก่ ค่าร้ ยละ ค่าเรฉลี่ย ส่วนเรบี่ยงเรบนมาตรฐาน และการวิเรคราะห์การถดถ ย
พหุคูณแบบขั้นต น (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เรป็นเรพศหญิง ร้ ยละ 54.8 ายุระหว่าง 45-59 ปี ร้ ยละ 40.2 จบระดับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้ ยละ 57.5 สถานภาพสมรส ร้ ยละ 64.8 ประก บ าชีพเรกษตรกรรม ร้ ยละ
39.1 มีรายได้ต่ เรดื นต่ากว่า 5,000 บาท ร้ ยละ 52.9 ไม่มีโรคประจาตัว ร้ ยละ 75.1 และไม่สูบบุหรี่ ร้ ยละ 90.0
ดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ร้ ยละ 46.4 การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จาแนกตามระดับความเรสี่ยงข งการดื่มใน 1 ปีที่
ผ่านมา พบว่า การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยู่ในกลุ่มแบบเรสี่ยงต่า ร้ ยละ 73.9 กลุ่มดื่มแบบเรสี่ยง ร้ ยละ 16.9
กลุ่มดื่มระดับ ันตราย ร้ ยละ 3.1 และกลุ่มดื่มระดับ ันตรายมาก ร้ ยละ 6.1 และตามลาดับ กลุ่มตัว ย่างมีความรู้
ในระดับสูง คิดเรป็นร้ ยละ 53.9% มีการรับรู้เรรื่ ง ันตรายข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูง ร้ ยละ 96.6
และมีทัศนคติ ยู่ในระดับสูง ร้ ยละ 72.8 สามารถเรข้าถึงแหล่งซื้ ขายเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ในระดับต่า ร้ ยละ74.3
ความสัมพันธ์กับบุคคลในคร บครัว ยู่ในระดับสูง ร้ ยละ 90.0 การได้รับ ิทธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จาก
เรพื่ น ระดับต่า ร้ ยละ 89.3 และการได้รับ ิทธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ จากสื่ โฆษณาระดับต่า ร้ ยละ
90.4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) คื เรพศ ายุ
ความเรพียงพ ข งรายได้ การสูบบุหรี่ การได้รับ ทิ ธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากเรพื่ น และการได้รับ ิทธิพล
การดื่ ม เรครื่ งดื่ ม แ ลก ฮ ล์ จ ากสื่ โฆษณา เรป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บความเรสี่ ย งข งการดื่ ม เรครื่ งดื่ ม
แ ลก ฮ ล์ ได้ร้ ยละ 562 (R2adj = .562) ย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เรขียนเรป็นสมการพยากรณ์ความถดถ ย
1

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเรยา จังหวัดพะเรยา 56000
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเรยา จังหวัดพะเรยา 56000
1
Graduate Student, School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000
2
School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : pairewaluck@hotmail.com
2

- Proceedings -

12

พหุคูณในรูปคะแนนดิบ คื ความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ = 14.780 - 5.155(เรพศ) - 0.102( ายุ) + 2.181
(ความเรพียงพ ข งรายได้) + 5.112(การสูบบุหรี่) + 24.488(การได้รับ ิทธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากเรพื่ น) +
7.450(การได้รับ ทิ ธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากสื่ โฆษณา)
คาสาคัญ: ปัจจัย ที่มีผลต่ เรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์

Abstract
The objective of this study were to determine the risks of drinking alcohol. Factors of alcohol and the
factor related the risks of drinking alcohol in people of Ban Toon Sub-District, Muang District, Phayao Province.
The study samples of study were people aged over 15 years in Ban Toon Sub-District, Muang District, Phayao
Province. The method of purposive sampling selecting is Moo 4 Ban Dougbouw, and sampling random simple on
a sample of 261 people were analyzed by a computer application statistics used in the analysis included
percentage, average, standard deviation and stepwise multiple regression analysis
The study found that on the most were female 54.8% aged among 45-59 years were 40.2%,
completed the elementary education level of 57.5%, were marital status 64.8 percent%, agriculture occupation
39.1%, the income of less than 5,000 baht 52.9 %, them have not disease 75.1%, no smoking 90.0%, were
drinking alcohol 46.4%. The sample were drinking behavior of low-risk drinker 73.9%, hazardous drinker
16.9%, high risk drinker 3.1%, alcohol dependence 6.1%. The samples have knowledge medium level 53.9 %,
perception for dangerous drinking at high level (96.6%), attitude for dangerous drinking at high level (72.8%),
access to marketing alcohol at low level (74.3%), relationship of family at high level (90.0%), friends and
advertisement influence at 89.3% and 90.4. Factors influencing to drink alcohol were age, gender, smoking,
income, friends and advertisement influence with .05 level of the statistical significance. The standard predictive
equation was as follow; score is the risk of alcohol = 14.780 - 5.155(sex) - 0.102(age) + 2.181(adequacy of
income) + 5.112(smoking) + 24.488(the influence of alcohol from friends) + 7.450(the influence of alcohol from
the media)
Keywords: The Factors, Related, Alcohol Drinking

บทนา
สถานการณ์การบริโภคเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ระดับประเรทศ ข้ มูลจากการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
ดื่มสุราข งประชากร ปี 2557 ข งสานักงานสถิติแห่งชาตินั้น พบว่า ความชุกข งนักดื่มไทยในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่
( ายุ 15 ปีขนึ้ ไป) เรท่ากับ ร้ ยละ 32.3 หรื 1 ใน 3 ข งคนไทยดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ใน 12 เรดื นที่ผ่านมา ในกลุ่ม
วัยรุ่นที่มี ายุ 15-19 ปี ซึ่งเรป็นช่วง ายุที่ต่ากว่า ายุที่สามารถเรข้าถึงเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ได้ตามกฎหมาย มีความชุก
ข งนักดื่มเรท่ากับร้ ยละ 14 หรื 1 ใน 7 ข งวัยรุ่นไทยเรข้าถึงเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ได้ก่ น ายุตามที่กฎหมายกาหนด
ซึ่งภูมิภาคที่มคี วามชุกข งนักดื่มทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่ทั่วไปและกลุ่มวัยรุ่นสูงมากกว่าพื้นที่ ื่น ๆ ได้แก่ ภาคเรหนื และภาค
ตะวัน กเรฉียงเรหนื (ร้ ยละ 39.4 และ 37.2 สาหรับความชุกข งนักดื่มใน ประชากรผู้ใหญ่ และร้ ยละ 17.7 และ
18.7 สาหรับความชุกข งนักดื่มในประชากรวัยรุ่น ตามลาดับ) สาหรับประเรด็นสัดส่วนข ง การดื่มประจาและการดื่ม
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หนัก พบ ยู่ในช่วงร้ ยละ 39.7-48.7 และ 6.6-12.1 ตามลาดับ โดยภาคที่มีสัดส่วนการดื่มทั้งส งแบบสูงกว่าภาค
่ืน ๆ ได้แก่ ภาคกลาง และกรุงเรทพมหานคร สาหรับพฤติกรรมการดื่มในที่สาธารณะ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์
น กระบบ ภาษี และการดื่ม แล้ วขั บขี่ ย านพาหนะ พบมากที่ สุ ด ในพื้น ที่ ภ าคเรหนื ร้ ยละ 56.1, 21.9 และ 43.1
ตามลาดับ (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2558)
จังหวัดพะเรยามีประชากรทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 488,120 คน เรพศชาย จานวน
238,967 คน เรพศหญิง จานวน 248,153 คน จากสารวจพฤติกรรมเรสี่ยงโรคไม่ติดต่ เรรื้ รัง (BRFSS:Behavioral Risk
Factor Surviellance System) ซึ่งดาเรนินการสารวจพร้ มกันทั่วประเรทศ โดยใช้แบบสารวจมาตรฐานข งสานักโรคไม่
ติดต่ กรมควบคุมโรคดาเรนินการทุก 1-3 ปี ผลการสารวจประชาชนจังหวัดพะเรยา ายุ 15-74 ปีมีพฤติกรรมเรสี่ยง
โรคไม่ตดิ ต่ เรรื้ รังที่มีผลเรสียต่ สุขภาพ (พฤติกรรมด้านลบ) เรช่น การสูบบุหรี่ และดื่ มเรครื่ งดื่มที่มีแ ลก ฮ ล์ลดลง
(แต่คนที่ด่ืมหนัก ดื่มมากกว่า 5 แก้วมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับ ัตราการเรกิด ุบัติเรหตุจราจรข งจังหวัดพะเรยา
ที่สูงขึ้นเรช่นเรดียวกัน) พฤตกรรมการขับขี่โดยสาร/รถจักรยาน/รถจักรยานยนต์/รถยนต์ที่ไม่ปล ดภัย จากการรวบรวม
สถิติข้ มูล ผู้ได้รับ ุบัติเรหตุ ทางจราจร ตั้งแต่ปี 2549-2555 พบว่า การดื่มแ ลก ฮ ล์ ขณะขับขี่ยานพาหนะ มี
แนวโน้มลดลง ันเรนื่ งมาจากมาตรการทางกฎหมายที่เรข้มงวด โดยในปี 2555 ผู้ประสบ ุบัติเรหตุด่ืมเรครื่ งดื่ม
แ ลก ฮ ล์ร้ ยละ 17.95 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเรยา, 2555)
การศึกษานี้ผู้วิจัยต้ งการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ข งประชาชนในเรขตตาบล
บ้านตุ่น าเรภ เรมื ง จังหวัดพะเรยา เรพื่ ศึกษาเรหตุปัจจัยที่มีผลต่ ความเรสี่ยงข งการดื่มสุรา ซึ่งแบ่งระดับความเรสี่ยง
เรป็น ผู้ด่มื แบบเรสี่ยงต่า ผู้ด่มื แบบเรสี่ยง ผู้ด่มื แบบ ันตราย และผู้ด่มื แบบ ันตรายมาก ตามที่ งค์การ นามัยโลก(WHO)
กาหนดนาไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ในการเรสริมสร้าง งค์ความรู้ ปรับเรปลี่ยนทัศนคติ
และปรับเรปลี่ยนพฤติกรรมข งผู้ที่ด่มื เรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ต่ ไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
เรครื่ งมื ที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คื แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview schedule) ผู้วิจัย
ได้สร้างขึน้ แบ่งเรป็น 10 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ มูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความรู้เรกี่ยวกับเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์
ส่วนที่ 3 การรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์
ส่วนที่ 4 ทัศนคติที่มีต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์
ส่วนที่ 5 การเรข้าถึงแหล่งซื้ ขายเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์
ส่วนที่ 6 ความสัมพันธ์ในคร บครัว
ส่วนที่ 7 การได้รับ ทิ ธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากเรพื่ น
ส่วนที่ 8 การได้รับ ทิ ธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากนายจ้าง
ส่วนที่ 9 การได้รับ ทิ ธิพลจากสื่ โฆษณาต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์
ส่วนที่ 10 แบบประเรมินปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Use Disorders Identification Test)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเรนินการข เร กสารรับร งโครงการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมเรกี่ยวกับวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยพะเรยา เรพื่ เรป็นการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัว ย่าง เรมื่ ได้รับการพิจารณาและรับร งแล้วผู้วิจัยจึงดาเรนินการ
ตามขัน้ ต นการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้ผู้ศึกษาได้ดาเรนินการเรก็บรวบรวมข้ มูลตามขัน้ ต น ดังนี้
1. ข หนังสื จากคณะแพทย์ศาสตร์ ข ความ นุเรคราะห์ในการเรก็บรวบรวมข้ มูล จากมหาวิทยาลัยพะเรยา
ถึง งค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตุ่น เรพื่ ข นุญาตเรก็บข้ มูลในพื้นที่ โดยมีการชีแ้ จงวัตถุประสงค์ข งการศึกษาและ
ขั้นต นเรกี่ยวกับการเรก็บรวบรวมข้ มูล
2. รับสมัครผู้เรก็ บข้ มูลในพื้นที่ โดยจัดประชุมชี้แจงเรกี่ยวกั บแบบส บถาม เรทคนิคและขั้นต นการเรก็ บ
รวบรวมข้ มูล
3. นาหนังสื จากมหาวิทยาลัยพะเรยาไป งค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตุ่น พร้ มแบบส บถาม
4. ลงพื้นที่เรพ่ื เรก็บรวบรวมข้ มูลในการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้ระยะเรวลาประมาณ 1 เรดื น
5. เรมื่ เรก็บรวบรวมข้ มูลเรสร็จในแต่ละรายแล้ว ผู้วิจัยจะตรวจทานความครบถ้วน ความถูกต้ งและความ
สมบูรณ์ข งแบบสัมภาษณ์แต่ละชุด
6. นาข้ มูลจากแบบสัมภาษณ์มาวิเรคราะห์ทางสถิติ
7. สรุปและประเรมินผล
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
วิเรคราะห์ข้ มูล และแปรผลข้ มูล ด้วยโปรแกรมค มพิวเรต ร์สาเรร็จรูป ได้แก่
สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1. วิเรคราะห์ข้ มูลเรกี่ยวกับความเรสี่ยงข งการดื่มแ ลก ฮ ล์โดยใช้ แบบประเรมินปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol
Use Disorders Identification Test) โดยที่ใช้คื ความถี่ ร้ ยละ
2. วิเรคราะห์ข้ มูลทั่วไปข งประชากร ปัจจัยนา ปัจจัยเร ้ื และปัจจัยเรสริมข งผู้ต บแบบส บถามวิเรคราะห์
โดยใช้ ความถี่ ค่าร้ ยละ ค่าเรฉลี่ย(Mean) และค่าเรบี่ยงเรบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิตเิ ชิงอนุมาน (Analytical Statistics)
วิเรคราะห์ ข้ มู ลเรกี่ย วกับความสัมพั นธ์ ระหว่า งปั จจั ยที่มีผลต่ การดื่ม เรครื่ งดื่ม แ ลก ฮ ล์โ ดยใช้ การ
วิเรคราะห์การถดถ ยพหุคูณแบบขั้นต น Stepwise Multiple Regression Analysis

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะส่วนบุคคลข งประชาชนในเรขตตาบลบ้านตุ่น าเรภ เรมื ง จังหวัดพะเรยา จานวน 261 คน พบว่า
กลุ่มตัว ย่างดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ร้ ยละ 46.4 เรป็นเรพศหญิง จานวน 143 คน (ร้ ยละ 54.8) ายุ 45-59 ปี
จานวน 105 คน (ร้ ยละ 40.2) จบระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จานวน 150 คน (ร้ ยละ 57.5) สถานภาพ
สมรส จานวน 169 คน (ร้ ยละ 64.8) ประก บ าชีพเรกษตรกรรม จานวน 102 คน (ร้ ยละ 39.1) มีรายได้ต่ เรดื น
ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 138 คน (ร้ ยละ 52.9) รายได้ไม่เรพียงพ จานวน 144 คน (ร้ ยละ 55.2) ไม่มีโรค
ประจาตัว จานวน 169 คน (ร้ ยละ75.1) และไม่สูบบุหรี่ จานวน 235 คน (ร้ ยละ 90.0)
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ข้อมูลความเสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ใน 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีระดับความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยู่ในกลุ่มไม่ด่ืม /ดื่มแบบเรสี่ยงต่า
จานวน 193 คน ร้ ยละ 73.9 มีระดับความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยู่ในกลุ่มดื่มแบบเรสี่ยง จานวน
44 คน ร้ ยละ 16.9 มีระดับความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยู่ในกลุ่มดื่มระดับ ันตราย จานวน 8 คน
ร้ ยละ 3.1 และมีระดับความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยู่ในกลุ่มดื่มระดับ ันตรายมาก จานวน 16 คน
ร้ ยละ 6.1 และตามลาดับ
ข้อมูลความรู้ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประชาชนที่มีความรู้เรรื่ งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูง มากที่สุด จานวน 141 คน คิดเรป็น ร้ ยละ
53.9 ร งลงมามีความรู้เรรื่ งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับปานกลาง จานวน 111 คน คิดเรป็นร้ ยละ 41.6 และ
มีความรู้เรรื่ งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับต่า จานวน 9 คน คิดเรป็นร้ ยละ 3.4 ตามลาดับ
ข้อมูลการรับรู้ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประชาชนที่มีการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูง มากที่สุด จานวน 252 คน
คิดเรป็นร้ ยละ 96.6 ร งลงมามีการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับปานกลาง จานวน 6 คน
คิดเรป็นร้ ยละ 2.3 และมีการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับต่า จานวน 3 คน คิดเรป็นร้ ยละ
1.1 ตามลาดับ
ข้อมูลทัศนคติของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประชาชนที่มีทัศนคติต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูง มากที่สุด จานวน 190 คน คิดเรป็นร้ ยละ
72.8 ร งลงมามีระดับทัศนคติต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับปานกลาง จานวน 45 คน คิดเรป็นร้ ยละ 17.2
และมีระดับทัศนคติต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับต่า จานวน 14 คน คิดเรป็นร้ ยละ 5.4 ตามลาดับ
ข้อมูลการเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประชาชนที่มีการเรข้าถึงแหล่งซื้ ขายเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับต่า มากที่สุด จานวน 194 คน คิดเรป็น
ร้ ยละ 74.3 ร งลงมาสามารถเรข้าถึงแหล่งซื้ ขายเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับ ปานกลาง จานวน 62 คน คิดเรป็น
ร้ ยละ 23.8 และสามารถเรข้าถึงแหล่งซื้ ขายเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับต่า จานวน 5 คน คิดเรป็นร้ ยละ 1.9
ตามลาดับ
ข้อมูลความสัมพันธ์ในครอบครัว
ประชาชนที่มีความสัมพันธ์ในคร บครัว ยู่ระดับสูง มากที่สุด จานวน 235 คน ร้ ยละ 90.0 ร งลงมา
มีความสัมพันธ์ในคร บครัว ยู่ระดับปานกลาง จานวน 18 คน ร้ ยละ 6.9 มีความสัมพันธ์ในคร บครัว ยู่ระดับต่า
จานวน 8 คน ร้ ยละ 3.1 ตามลาดับ
ข้อมูลอิทธิพลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเพื่อน
ประชาชนที่ได้รับ ทิ ธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากเรพื่ น ยูร่ ะดับต่า มากที่สุด จานวน 233 คน ร้ ยละ 89.3
และมีการได้รับ ทิ ธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากเรพื่ น ยู่ระดับปานกลางและระดับสูง เรท่ากันจานวน 14 คน
ร้ ยละ 5.4 ตามลาดับ
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ข้อมูลอิทธิพลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสื่อโฆษณา
ประชาชนที่ได้รับ ทิ ธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากสื่ โฆษณาในระดับต่า มากที่สุด จานวน 236 คน
ร้ ยละ 90.4 และได้รับ ิทธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากสื่ โฆษณา ยู่ระดับปานกลางและระดับสูง ร้ ยละ
8.0 และ 1.5 ตามลาดับ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตาราง 1 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขต
ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา (n = 261)
ปัจจัย
1. เรพศ

b
-5.155

2. ายุ

-.102

.032

-.259

-3.179

.002

3. ความเรพียงพ ข งรายได้

2.181

.991

.182

2.201

.031

4. การสูบบุหรี่

5.112

1.501

.256

3.407

.001

24.488

4.087

.454

5.992

.000

7.450

2.918

.194

2.553

.013

5. การได้รับ ทิ ธิพลการดื่มเรครื่ งดื่ม
แ ลก ฮ ล์จากเรพื่ น
6. การได้รับ ทิ ธิพลการดื่มเรครื่ งดื่ม
แ ลก ฮ ล์จากสื่ โฆษณา
ค่าคงที่ (Constant) = 14.780
R = .771
R2 = .595

R2adj = .562

Std.Error
.932

Overall F = 17.872

Beta
-.419

t
-5.528

p
.000

p = 0.000

จากตาราง 1 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ พบว่า เรพศ ายุ
ความเรพียงพ ข งรายได้ การสูบบุหรี่ การได้รับ ทิ ธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากเรพื่ น และการได้รับ ิทธิพล
การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากสื่ โฆษณา สามารถพยากรณ์ความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ได้ร้ ยละ
56.2 (R2adj=.562) ย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เรขียนเรป็นสมการพยากรณ์ความถดถ ยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ
ได้ดังนี้
ความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์
= 14.780 - 5.155(เรพศ) - 0.102( ายุ) + 2.181(ความเรพียงพ ข งรายได้) + 5.112(การสูบบุหรี่) + 24.488
(การได้รับ ิทธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากเรพื่ น) + 7.450(การได้รับ ิทธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์
จากสื่ โฆษณา)

สรุปผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความเสี่ยงของการดื่มแอลกอฮอล์ ของประชาชนในเขตตาบลบ้านตุ่น
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มีระดับความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยู่ในกลุ่มไม่ด่มื /ดื่มแบบเรสี่ยง
ต่า จานวน 193 คน ร้ ยละ 73.9 แสดงว่าไม่เรกิน 2 ดื่มมาตรฐานต่ วัน เรทียบเรป็นเรหล้า 40 ดีกรี เรบียร์ประมาณ 1.5-2
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กระป๋ ง ไวน์ ประมาณ 2 แก้ว และมีประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์วันที่ไม่ด่ืมเรลย ย่าง
น้ ย 2 วัน ใน 1 สัปดาห์ ซึ่งส ดคล้ งกับการศึกษาข ง ริสรา เรมติกัน (2558) ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเรครื่ งดื่ม
แ ลก ฮ ล์ข งกลุ่มวัยทางานในเรขตพื้นที่รับผิดช บโรงพยาบาลส่งเรสริมสุขภาพตาบลต้าเรหล่า าเรภ ล ง จั งหวัด
แพร่ พบว่า ประชาชนกลุ่มวัยทางานส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมการดื่มเรครื่ งดื่ม แ ลก ฮ ล์ ยู่ในกลุ่มดื่มแบบเรสี่ยง
ต่า
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของ
ประชาชนในเขตตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปัจจัยนา จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ประชาชนมีความรู้เรรื่ งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูง มาก
ที่สุด จานวน 141 คน คิดเรป็นร้ ยละ 53.9 ร งลงมามีความรู้เรรื่ งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับปานกลาง
จานวน 111 คน คิดเรป็นร้ ยละ 41.6 ค่าเรฉลี่ยคะแนนความรู้ เรท่ากับ 8.52 ค่าเรบี่ยงเรบนมาตรฐาน เรท่ากับ 1.04 แสดงว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มคี วามรู้ความเรข้าใจเรกี่ยวกับการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยู่ในเรกณฑ์ปานกลาง ซึ่งส ดคล้ งกับ
การศึกษาข งสุภาพร สุขเรวช (2552) ศึกษาการดื่มเรครื่ งดื่มที่มีแ ลก ฮ ล์ข งประชาชนวัยทางานใน าเรภ พนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนวัยทางานส่วนใหญ่มีความรู้เรรื่ งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับปานกลาง
ด้านการรับรู้เรรื่ งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ พบว่าประชาชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์
ในระดับสูงมากที่สุด จานวน 252 คน คิดเรป็นร้ ยละ 96.6 ร งลงมามีการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเรครื่ งดื่ม
แ ลก ฮ ล์ในระดับปานกลาง จานวน 6 คน คิดเรป็นร้ ยละ 2.3 ค่าเรฉลี่ยการรับรู้เรท่ากับ 4.23 ค่าเรบี่ยงเรบนมาตรฐาน
เรท่ากับ 0.47 แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่มกี ารรับรู้เรกี่ยวกับการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยูใ่ นเรกณฑ์สูง ซึ่งส ดคล้ ง
กับการศึกษาข งสุภาพร สุขเรวช (2552) ศึกษาการดื่มเรครื่ งดื่มที่มีแ ลก ฮ ล์ข งประชาชนวัยทางานใน าเรภ พนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนวัยทางานส่วนใหญ่มีการรับรู้ เรรื่ งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับ สูงและ
ด้านทัศนคติการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ พบว่า ประชาชนมีระดับทัศนคติต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูง
มากที่สุด จานวน 190 คน คิดเรป็นร้ ยละ 72.8 ร งลงมามีระดับทัศนคติต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับปาน
กลาง จานวน 45 คน คิดเรป็นร้ ยละ 17.2 ค่าเรฉลี่ยทัศนคติเรท่ากับ 3.87 ค่าเรบี่ยงเรบนมาตรฐาน เรท่ากับ 0.73 แสดงว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มรี ะดับทัศนคติการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยู่ในเรกณฑ์สูง ซึ่งส ดคล้ งกับการศึกษาข งสุภาพร
สุขเรวช (2552) ศึกษาการดื่มเรครื่ งดื่มที่มีแ ลก ฮ ล์ข งประชาชนวัยทางานใน าเรภ พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่า ประชาชนวัยทางานส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติเรรื่ งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูง
ปัจจัยเร ้ื จากการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ประชาชนมีการเรข้าถึงแหล่งซื้ ขายเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ยากมากที่สุด
จานวน 194 คน คิดเรป็นร้ ยละ 74.3 ซึ่งไม่ส ดคล้ งกับการศึกษาข งจิราภรณ์ เรทพหนู (2540) ที่ได้ทาการศึกษา
ปัจจัยที่มี ิทธิพลต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ข งนักเรรียนมัธยมศึกษาต นปลายสายสามัญ ศึกษาในจังหวัด
พัทลุง และพบว่า การเรข้าถึงแหล่งซื้ ขายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเรครื่ งดื่มที่มีแ ลก ฮ ล์ ธิบายได้
ว่า เรมื่ เรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์สามารถหาซื้ ได้งา่ ยในทุกที่ทุกเรวลา ด้านความสัมพันธ์ในคร บครัว ในการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ประชาชนมีค่าเรฉลี่ยความสัมพันธ์ในคร บครัว ยู่ระดับสูง กล่าวคื มีความสัมพันธ์ในคร บครัว ยู่ระดับสูง
มากที่สุด จานวน 235 คน ร้ ยละ 90.0 ร งลงมามีความสัมพันธ์ในคร บครัว ยู่ระดับปานกลาง จานวน 18 คน
ร้ ยละ 6.9 ซึ่งส ดคล้ งกับการศึกษาข งสุภาพร สุขเรวช (2552) ศึกษาการดื่มเรครื่ งดื่มที่มีแ ลก ฮ ล์ข ง
ประชาชนวั ย ทางานใน าเรภ พนม จั ง หวัด สุ ราษฎร์ ธานี พบว่า ประชาชนวัย ทางานส่ ว นใหญ่ มีความสั มพั น ธ์ ใ น
คร บครัวในระดับสูง
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ปัจจัยเรสริม จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ประชาชนมีค่าเรฉลี่ยการได้รับ ิทธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์
จากเรพื่ น ยู่ระดับต่า ค่าเรฉลี่ยเรท่ากับ 17.09 ค่าเรบี่ยงเรบนมาตรฐานเรท่ากับ 23.94 ด้านการได้รับ ิทธิพลการดื่ม
เรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากสื่ โฆษณา พบว่า ประชาชนมีค่าเรฉลี่ยระดับการได้รับ ิทธิพลการดื่มเรครื่ งดื่ม แ ลก ฮ ล์
จากสื่ โฆษณา ยู่ระดับต่ามากที่สุด ค่าเรฉลี่ยเรท่ากับ 16.60 ค่าเรบี่ยงเรบนมาตรฐานเรท่ากับ 23.69 ซึ่งไม่ส ดคล้ งกับ
ข้ มูลจากมูลนิธิเรมาไม่ขับ (มปท.) ที่พบว่าการได้รับกระแสข งสื่ โฆษณาในปัจจุบัน มี ทิ ธิพลต่ วิถีชีวิตข งคน ย่าง
มาก
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของการดื่มแอลกอฮอล์
ของประชาชนในเขตตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ได้แก่ เรพศ (P-value = 0.000) ายุ
(P-value = 0.002) ความเรพียงพ ข งรายได้ (P-value = 0.031) การสูบบุหรี่ (P-value = 0.001) การได้รับ ิทธิพล
การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากเรพื่ น (P-value = 0.000) และการได้รับ ิทธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ จาก
สื่ โฆษณา (P-value = 0.013) สามารถพยากรณ์ ค วามเรสี่ ย งข งการดื่ม เรครื่ งดื่ม แ ลก ฮ ล์ ได้ร้ ยละ 56.2
(R2adj = .562)
ย่า งมีนั ย ส าคั ญ ที่ ระดั บ 0.05 ซึ่ ง ส ดคล้ งกั บการศึก ษาข ง นั น ตศั ก ดิ์ ดาวโคกสู ง (2550)
ผลการศึกษา พบว่า เรพศ ายุ มีความสัมพันธ์กับการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ และการศึกษาข ง Snyder, et al.
(2006) ที่ศึกษาผลจากการโฆษณากับพฤติกรรมการบริโภคเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ข งเรยาวชน ที่พบว่าการพบเรห็น
โฆษณาเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ 1 ครั้ง เรพิ่ม ัตราการบริโ ภคเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในเรยาวชนร้ ยละ 1 น กจากนี้
การศึกษากับนักเรรียนในประเรทศไทยข ง สาวิตรี ัษณาวงค์กรชัย และคณะ (2551) พบว่า นักเรรียนที่ด่ืมเรครื่ งดื่ม
แ ลก ฮ ล์มี ัตราการสัมผัสกับสื่ โฆษณาเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์บ่ ยครั้งกว่านักเรรียนที่ไม่ด่มื เรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงขนาดข งปั ญหาและความรุนแรงข งปัญหาการดื่มแ ลก ฮ ล์
ในพื้นที่ตาบลบ้านตุ่นและสามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาแ ลก ฮ ล์ในพื้นที่ตาบลบ้านตุ่น รวมทั้งนาผลวิจัยไป
เรป็นแนวทางในการวิจัย เรกี่ยวกับการกาหนดโปรแกรมการปรับเรปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ สาหรับ
หน่วยงานสาธารณสุขที่เรกี่ยวข้ ง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครัง้ นี้สาเรร็จลงได้ด้วยความกรุณาข ง าจารย์ที่ปรึกษา ดร. นุกูล มะโนทน าจารย์ประจาคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเรยา ที่ได้กรุณาให้แนวคิดและคาแนะนา ตล ดจนการช่วยตรวจส บและแก้ไขให้
การศึกษาครัง้ นี้มีความสมบูรณ์ ผู้ศึกษาข ข บพระคุณมา ณ โ กาสนี้
ข ข บพระคุณ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ าจารย์ประจาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเรยา นายสุรเรดช เรมื งมา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ โรงพยาบาลส่งเรสริมสุขภาพตาบลบ้านตุ่น และนางจีรวรรณ ยศแผ่น นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัตกิ าร เรทศบาลตาบลบ้านสาง ที่ให้ความ นุเรคราะห์ตรวจส บคุณภาพข งเรครื่ งมื ในการวิจัยครั้งนี้
ข ข บพระคุณนายบาล บุญก้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านด กบัว ในการให้ความความ นุเรคราะห์ผู้วิจัย
ลงเรก็บข้ มูลการวิจัย
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ครัง้ นี้ให้สาเรร็จลุล่วงไปด้วยดี
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การศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
A study of health village volunteers behavior in prenventing dengue
hemorrhagic fever, Wangnua District, Lampang Province
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Kannikar Charee1* and Boonlue Chimbanrai2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจํ า หมู บา น และเพื่อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ระหว า งป จจั ย ส ว นบุ ค คล และการรั บ รู เกี่ ย วกั บ การป องกั น โรคกั บ
พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดย
ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 320 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แบบมีโครงสราง (Structured
interview schedule) วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ก ารแจกแจงความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ (Percentage) และหา
ความสัมพันธโดยการทดสอบแมน-วิทนีย ยู (Mann-Whitney U test) การทดสอบครัสคาล-วัลลิส (Kruskal-Wallis
test) และสถิติสหสัมพันธของสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient)
ผลการศึกษา พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70.3 อายุเฉลี่ย
46 ป อาชีพเกษตรกร รอยละ 68.4 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เฉลี่ย 12 ป
สวนใหญมีประสบการณการอบรมปองกันโรคไขเลือดออก รอยละ 89.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวน
ใหญมีการรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคไขเลือดออก การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก การรับรูประโยชนของโรค
ไขเลือดออก และการรับรูอุปสรรคของโรคไขเลือดออก อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 61.3, 74.1, 52.5 และ 50.6
ตามลําดับ) และมีพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับดี (รอยละ 64.4) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ
อาชีพ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน อสม. มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ร ะดั บ 0.05 การรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรคไข เลื อ ดออก และการรั บ รู ป ระโยชน ใ นการป อ งกั น โรคไข เลื อ ดออก
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปใชในการวางแผนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ในกลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขได โดยเนนการรับรูเกี่ยวกับการปองกันโรค นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดพฤติกรรมการปองกันโรค
คําสําคัญ: การรับรู พฤติกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ปองกันและควบคุมโรค ไขเลือดออก
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Abstract
The aims of this study were to explore preventive behavior on dengue hemorrhagic fever and to study
the relationship between personal factors, perceptions and preventive behavior on dengue hemorrhagic fever
among health village volunteers in Wangnua district, Lampang Province. The subjects of this study were 320
health village volunteers. The data were collected through structured interview schedule. Data were analysed by
descriptive statistics, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and Spearman rank correlation coefficient.
The results of this study showed that most of the health village volunteers were females (70.3%). Their
average age were 46 years old. Most of them had an agricultural occupation. Their average volunteer work
period were 12 years. Most of them were trained about dengue hemorrhagic fever (89.1%). They had moderate
perception level : perceived susceptibility (61.3%), perceived severity (74.1%), perceived benefits (52.5%) and
perceived threat (50.6%) and 64.4 % had preventive behavior on dengue hemorrhagic fever at a high level.
Personal factors including age, occupation and volunteer work period were significantly associated with
preventive behavior on dengue hemorrhagic fever. Perceived severity and perceived benefits were significantly
positive associated with preventive behavior on dengue hemorrhagic fever.
The results from this study can be used in planning the prevention and control of dengue fever in the
health village volunteers. Especially, perception about prevention of disease applied to proper preventive
behavior on dengue hemorrhagic fever.
Keywords: Perception, Behavior, Health village volunteers, Prevention and control, Dengue hemorrhagic fever

บทนํา
โรคไขเลือดออกเปนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งมียุงลายเปนพาหะของโรค ไขเลือดออกนอกจากจะเปน
ปญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแลว ยังเปนปญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตรอนชื้นและกึ่งรอน
โดยพบการระบาดเปนครั้งแรกที่ประเทศฟลิปปนสในป พ.ศ. 2497 และมีการระบาดไปประเทศตาง ๆ ที่อยูในเขตรอน
ของทวีปเอเชีย โรคไขเลือดออกไดแพรกระจายไปยังประเทศตาง ๆ ในเขตรอนชื้นของอเมริกา ตอมาพบระบาดใน
ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2501 และระบาดเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งการระบาดของโรคไขเลือดออก
สวนใหญพบในกลุมเด็กอายุนอยกวา 15 ป และอาจมีความรุนแรงถึงขึ้นเกิดภาวะช็อกได ซึ่งถือวาเปนสาเหตุที่ทําให
เกิดการเสียชีวิต จนกลายเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทยปจจุบัน ทําใหยากแกการควบคุมโรคใหประสบ
ผลสําเร็จ ปจจุบันยังไมมีวัคซีนสําหรับปองกันโรค การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกระยะแรก
สวนใหญเจาหนาที่สาธารณสุขจะเปนผูรับผิดชอบหลัก ซึ่งผลการดําเนินงานยังไมสามารถควบคุมโรคไดอยางยั่งยืน
แตแนวโนมของสถานการณของโรคกลับเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการปองกันและควบคุมโรคที่ไดผลดีที่สุด คือ การกําจัด
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย และการปองกันไมใหถูกยุงกัด (สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค, 2558)
สถานการณไขเลือดออกทั่วโลกประมาณ 2.5 พันลานคนหรือ 40% ของประชากรโลกที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงตอการติดตอของโรค ซึ่งโรคไขเลือดออกถือเปนโรคประจําถิ่นอยางนอย 100 ประเทศ ในแถบเอเชี ย
แปซิฟก อเมริกา แอฟริกา และแคริบเบียน โดย WHO ไดประมาณการวาการติดเชื้อ 50-100 ลานคน ที่เกิดขึ้นเปน
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ประจําทุกป รวมทั้งผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวน 500,000 คน และเสียชีวิตจํานวน 20,000 คน สวนใหญเปนกลุม
เด็ก(ศูนยควบคุมและปองกันโรค, 2557)
จากรายงานสถานการณกลุมโรคไขเลือดออก (ไขเลือดออก ไขเลือดออกช็อก และไขเดงกี่) ประเทศไทย ป
2557 (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-30 ธันวาคม 2557) จํานวนผูปวยโดยรวมของประเทศ พบวา จํานวนผูปวยต่ํากวา
คามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง (ป 2552-2556) ชวงกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนมาพบจํานวนผูปวยมีแนวโนมสูงขึ้น
จากนั้นตั้งแตตนเดือนกรกฎาคม จํานวนผูปวยเริ่มมีแนวโนมคงที่ ซึ่งปกติชวงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมจะยังคงพบการ
ระบาดสูง ลักษณะทางระบาดวิทยาของผูปวยกลุมโรคไขเลือดออก (ไขเลือดออก ไขเลือดออกช็อก และไขเดงกี่)
ภาพรวมทั้งประเทศ (ขอมูลสะสมตั้งแต 1 มกราคม-30 ธันวาคม 2557) สํานักระบาดวิทยาไดรับรายงานผูปวยเขา
ขายและผูปวยยืนยันกลุมโรคไขเลือดออกโดยรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จํานวน 39,569 ราย คิดเปน
อัตราปวย 61.75 ตอประชากรแสนคน พบผูเสียชีวิต 40 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.06 และอัตราปวยรอยละ 0.10
เปนรายงานจาก 24 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช 6 ราย ชลบุรี 5 ราย นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และสุราษฎร
ธานี จังหวัดละ 3 ราย นครราชสีมา 2 ราย และจังหวัดตอไปนี้จังหวัดละ 1 ราย ไดแก จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม
สมุทรปราการ ระยอง สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบูรณ กําแพงเพชร บุรีรัมย ภูเก็ต ระนอง แพร จันทบุรี สงขลา
สตูล พังงา พัทลุง และปตตานี กลุมอายุ ที่พบผูปวยสูงสุด คือ 10-14 ป อัตราปวยตอประชากรแสนคนเทากับ 172.01
รองลงมาคือ กลุมอายุ 5-9 ป (152.37) กลุมอายุ 0-4 ป (68.17) และกลุมอายุ 25-34 ป (52.38) ผูปวยมีอาชีพ
นั ก เรี ย น 18,239 ราย รองลงมาคื อ ในปกครองและรั บ จ า ง (18,286 ราย 7,617 และ 6,993 ราย ตามลํ า ดั บ )
พบผูปวยในเขตเทศบาลรอยละ 39.88 และเขต อบต. รอยละ 60.12 (กลุมพัฒนาระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา
พิเศษ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
หนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร ก ารควบคุ ม โรคไข เลื อ ดออกที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนด คื อ บทบาทหน า ที่ ข อง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือที่เราเรียกยอ ๆ วา อสม. นั้น เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผานกระบวนการอบรมใหความรูจากเจาหนาที่
สาธารณสุข และการปฏิบัติงานดวยความเสียสละตอประชาชนในหมูบาน โดยหนาที่ความรับผิดชอบของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน คือ การสื่อสารขาวสารสาธารณสุขระหวางเจาหนาที่และประชาชนในหมูบาน ใหการ
สงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค โดยใหคําแนะนํา ถายทอดความรูแกเพื่อนบานเกี่ยวกับการสรางสุขภาพ
ใหแข็งแรง และเกิดการเจ็บปวยนอยที่สุด และเปนผูทําหนาที่ในการควบคุมปองกันโรคในระดับหมูบาน เนื่องจากเปน
บุคคลที่อาศัยอยูในพื้นที่อยางใกลชิด การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกทําไดหลายวิธี ไดแก การ
สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย โดยวิธีการใสทรายอะเบทเพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย การใสปลาเพื่อกิน
ลูกน้ํายุงลาย การพนหมอกควันกําจัดยุงลายตัวแก อาสาสมัครสาธารณสุขเปนกําลังสําคัญในการปฏิบัติงานดาน
สุขภาพในการใหวามรูเชิงการปองกันและควบคุม การลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคไขเลือดออกกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง
เกิดจากความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข การที่อาสาสมัครสาธารณสุขจะถายทอดความรู
เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก หรือแนะนําคนอื่น ๆ ในหมูบานใหปฏิบัติตามคําแนะนําใหไดผลดีนั้น อาสาสมัครสาธารณสุข
เองก็ตองมีพฤติกรรมที่ดีและเปนตัวอยางในการปฏิบัติตัวในการปองกันและควบคุมโรค ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุข
ตองมีความรูที่เพียงพอ ดังนั้นความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค
การติดตอ การแพรกระจายของโรค รวมทั้งอาการและความรุนแรงของโรค การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคไขเลือดออก
การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก การรับรูประโยชนของโรคไขเลือดออก และการรับรูอุปสรรคของโรค
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ไขเลือดออก นาจะเปนปจจัยในการสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานปองกันเกี่ยวกับโรค
ไขเลือดออกใหมีประสิทธิภาพได (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2556)
จากขอมูลและสถานการณดังกลาว ทางผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จํานวน
1,407 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ใชการ
สุมตัวอยางคือ วิธีการสุมแบบจัดชั้น (Stratified sampling) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 8 ตําบล รวมเปน
320 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (Structured Interview Schedule) ผูวิจัย
ไดสรางขึ้น แบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูเรื่องโรคไขเลือดออก
การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคไขเลือดออก
การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก
การรับรูประโยชนของโรคไขเลือดออก
การรับรูอุปสรรคของโรคไขเลือดออก
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคไขเลือดออก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม สวนที่ 2 และสวนที่ 3 โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค (Cronbachs’ alpha coefficient)
ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.755 และ 0.844
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเปนการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง เมื่อไดรับการพิจารณาและรับรองแลวผูวิจัยจึงดําเนินการ
ตามขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยเพื่อเปนแบบสอบถามขอมูลแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
2. ขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บรวมรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา
3. ผูวิจัยนําหนังสือจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลวังเหนือและ
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และผูวิจัยเขาพบผูอํานวยการโรงพยาบาลวังเหนือและ
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางและแนะนําตัวตออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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จํานวน 8 ตําบล เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดําเนินการศึกษา ประสานงาน และแจงวันในการเก็บรวบรวมขอมูล
ขออนุญาต และขอความรวมมือในการทําการศึกษา
4. สงหนังสือชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม ขอมูล ดําเนินการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเขาไปสอบถาม
5. ผูศึกษานําแบบสอบถามที่จัดเก็บไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง
6. ทําการลงรหัสและจัดระบบขอมูลในการวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะหหาคาทางสถิติ เพื่อทําการทดสอบ
สมมติฐาน และรายงานผลการวิจัยตอไป
7. สรุปและประเมินผล
ขั้นรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดแก
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
วิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
และคาเฉลี่ย (Mean)
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
ใชการทดสอบแมน-วิทนีย ยู (Mann-Whitney U test) การทดสอบครัสคาล-วัลลิส (Kruskal-Wallis test)
และสถิติสหสัมพันธของของสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient)

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไป
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเปนรอยละ 70.3
เพศชายคิดเปนรอยละ 29.7 มี อายุอยูระหวาง 46-60 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.3 รองลงมา อายุระหวาง 31-45 ป
คิดเปนรอยละ 43.4 อายุมากที่สุด 77 ป อายุนอยที่สุด 24 ป มีอายุเฉลี่ย 46 ป สถานภาพการสมรสคูมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 69.4 ระดับการศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษา (ป.1-6) คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาจบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-6/ม.ศ.4-5/ปวช.) คิ ด เป น ร อ ยละ 25.0 โดยมี อ าชี พ หลั ก คื อ เกษตรกร คิ ด เป น ร อ ยละ 68.4
รองลงมาคือ อาชีพ รับจาง/ลูกจางและแมบาน คิดเปนรอยละ 9.7 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน อสม. อยูในชวง 1-13 ป
มากที่สุด รองลงมาคือ ชวง 14-26 ป สําหรับประสบการณเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออกสวนใหญ ไมเคยปวยดวยโรค
ไขเลือดออก คิดเปนรอยละ 89.1 รองลงมาคือ คนในครอบครัวเคยปวยดวยโรคไขเลือดออก คิดเปนรอยละ 6.9 การ
เกิดโรคไขเลือดออกในหมูบานสวนใหญไมมี คิดเปนรอยละ 63.1 และสวนใหญอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
มีประสบการณการอบรมปองกันโรคไขเลือดออก คิดเปนรอยละ 89.1
ขอมูลดานการรับรูในการปองกันโรคไขเลือดออกเรื่องโรคไขเลือดออก ประกอบดวย
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก
กลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก การรับรูเชิงบวกที่เห็นดวยเปนสวนมาก คือ
ผูที่เคยปวยดวยโรคไขเลือดออกมีโอกาสปวยเปนโรคไขเลือดออกซ้ําได คิดเปนรอยละ 54.1 รองลงมาคือ ฤดูฝน
มีโอกาสเกิดโรคไขเลือดออกไดมากกวาฤดูอื่นคิดเปนรอยละ 53.4 และการรับรูเชิงลบที่เห็นดวยอยางยิ่งเปนสวนมาก
คือ ผูที่พักอาศัยในสวนหรือใกลปารกทึบมีโอกาส เสี่ยงเปนโรคไขเลือดออกไดงาย คือ คิดเปนรอยละ 50.3 รองลงมา
คือ ผูที่มีสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสนอยที่จะปวยเปนโรคไขเลือดออก คิดเปนรอยละ 44.1
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คะแนนเฉลี่ยของการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกของกลุมตัวอยาง เทากับ 33.00 อยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อจําแนกตามระดับการรับรู พบวา รอยละ 61.3 มีคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง
รองลงมารอยละ 35.0 อยูในระดับสูง
การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก
กลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก การรับรูเชิงบวกที่เห็นดวยเปนสวนมาก คือหาก
ทานมีไขสูงนานเกิน 7 วัน ใหสงสัยวาอาจปวยเปนโรคไขเลือดออก คิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมาคือ ผูปวยโรค
ไขเลือดออกที่มีอาการรุนแรงตองใชเวลาในการรักษานาน คิดเปนรอยละ 48.8 และการรับรูเชิงลบที่เห็นดวยอยางยิ่ง
เปนสวนมาก คือ โรคไขเลือดออก เมื่อเปนแลวอาจทําใหถึงตายได คิดเปนรอยละ 60.9 รองลงมาคือ การปวยดวย
โรคไขเลือดออกไมแตกตางกับการปวยดวยโรคไขหวัด คิดเปนรอยละ 40.6
คะแนนเฉลี่ยของการรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออกของกลุมตัวอยาง เทากับ 37.00 อยูในระดับปานกลาง
เมื่อจําแนกตามระดับการรับรู พบวา รอยละ 74.1 มีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออกอยูในระดับ
ปานกลาง รองลงมารอยละ 22.5 อยูในระดับสูง
การรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออก
กลุมตัวอยางมีการรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออก การรับรูเชิงบวกที่เห็นดวยอยางยิ่งเปน
สวนมาก คือ การกําจัดแหลงน้ําขังจะชวยลดการเกิดยุงลายได คิดเปนรอยละ 63.1 รองลงมา คือ การจัดบานใหมี
แสงสวางเขาถึงและไมมีมุมมืด ทําใหยุงลายไมมาอาศัยอยู คิดเปนรอยละ 50.3 และการรับรูเชิงลบที่ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
เป น สว นมาก คื อ ผู ที่เคยป วยด วยโรคไข เลือ ดออกมี โ อกาสป ว ยเป น โรคไข เลื อ ดออกซ้ํา ได คิ ด เปน ร อ ยละ 50.6
รองลงมาคื อ การทํ าลายแหล งเพาะพั นธุ ยุ งลาย ทํ าเฉพาะบ านของเราหลั งเดี ยวก็ เพี ยงพอแล วในการป องกั นโรค
ไขเลือดออก คิดเปนรอยละ 48.8
คะแนนเฉลี่ยของการรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมตัวอยาง เทากับ 27.00 อยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามระดับการรับรู พบวา รอยละ 52.5 มีคะแนนเฉลี่ยการรับรูประโยชนในการปองกัน
โรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 44.7 อยูในระดับต่ํา
การรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคไขเลือดออก
กลุมตัวอยางมีการรับรูอุ ปสรรคในการป องกันโรคไขเลื อดออก การรับ รูเชิงบวกที่เห็น ดวยอยา งยิ่งเป น
สวนมาก คือ ทุกบานควรจะชวยกันกําจัดลูกน้ํายุงลาย จึงจะปองกันโรคได คิดเปนรอยละ 58.4 รองลงมาคือ หาก
นอนกางมุงแลวสามารถปองกันยุงกัด โดยไมจําเปนตองกําจัดแหลงน้ําขังก็ได คิดเปนรอยละ 50.0 และการรับรูเชิงลบ
ที่ไมเห็นดวยเปนสวนมาก คือ การทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายทุกบายวันศุกร ทําใหเสียเวลาในการทํางานคือคิดเปน
รอยละ 59.7 รองลงมาคือ การกางมุงใหเด็กนอนในเวลากลางวันทําใหรอนและอึดอัดคิดเปนรอยละ 53.1
คะแนนเฉลี่ยของการรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมตัวอยาง เทากับ 24.00 อยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อจําแนกตามระดับการรับรู พบวา รอยละ 50.6 มีคะแนนเฉลี่ยการรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคไขเลือดออก
อยูในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 44.1 อยูในระดับต่ํา
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พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกเกี่ยวกับตัวบุคคล ไดแก การใชยาทากันยุง เมื่ออยูในบริเวณ
ที่มียุงชุกชุม การใชยาฉีดพน ยาจุดกันยุง เมื่อพบยุงในบาน คิดเปนรอยละ 48.1 และเวลานอนกลางวัน นอนในหองที่มี
มุงลวดหรือนอนกางมุง คิดเปนรอยละ 43.1 การสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวเพื่อปองกันยุงกัด คิดเปนรอยละ
42.5 สวนของการปฏิบัติ เพื่อปองกันโรคไขเลือดออก พบวา มีการกําจัดภาชนะที่เปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย ซึ่งปฏิบัติเปน
ประจํา คิดเปนรอยละ 69.1 การปดฝาภาชนะเก็บน้ําอยางมิดชิดไมใหยุงเขาไปวางไขและการจัดบานเปนระเบียบมีแสงสวาง
ปฏิบัติเปนประจํา คิดเปนรอยละ 67.8 และพฤติกรรมการดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันยุงลาย พบวา กลุมตัวอยางรวมกิจกรรม
การทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันพอ วันแมซึ่งปฏิบัติเปนประจํา คิดเปนรอยละ 61.6
เมื่อจําแนกตามระดับพฤติกรรม พบวา รอยละ 64.4 มีพฤติกรรมการปองกันไขเลือดออกอยูในระดับสูง รองลงมา
รอยละ 35.6 อยูในระดับปานกลาง
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา อาชีพ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p - value = 0.037)
รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก (n = 320)
รายการ

พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
จํานวน
รอยละ
p-value

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
อายุ 21-30 ป
อายุ 31-45 ป
อายุ 46-60 ป
อายุ 60 ปขึ้นไป
สถานภาพการสมรส
1. โสด
2. คู
3. หมาย
4. หยา/แยกทางกัน
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95
225

29.7
70.3

13
139
145
23

4.1
43.4
45.3
7.2

72
222
18
8

22.5
69.4
5.6
2.5

0.923

0.002*

0.763
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ตาราง 1 (ตอ)
รายการ

พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
จํานวน
รอยละ
p-value

ระดับการศึกษา
1. ไมไดเรียน
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
อาชีพ
1. เกษตรกร
2. คาขาย
3. รับจาง/ลูกจาง
4. แมบาน
5. ธุรกิจสวนตัว
6. ไมไดทํางาน/วางงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อสม. (ป)
1-13 ป
14-26 ป
27-39 ป
ประสบการณการเจ็บปวย
1. เคย
ตัวทาน
คนในครอบครัว
2. ไมเคย
3. จําไมได/ไมแนใจ
การเกิดโรคไขเลือดออกในหมูบานในป 2557
มี
ไมมี
ประสบการณการอบรมการปองกันโรค
ไขเลือดออก
มี
ไมมี
หมายเหตุ: *p < 0.05
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2
156
147
15

0.6
48.8
45.9
4.7

219
28
31
31
6
5

68.4
8.8
9.7
9.7
1.9
1.6

215
79
26

67.2
24.7
8.1

10
22
286
2

3.1
6.9
89.4
0.6

118
202

36.9
63.1

0.324

285
35

89.1
10.9

0.991

0.578

0.037*

0.048*

0.186
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุ อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และการรับรูการปองกัน
ไขเลือดออก กับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางอายุ อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อสม. และการรับรูการปองกัน
ไขเลือดออกตามแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ คือ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก การรับรูความ
รุนแรงของโรคไขเลือดออก การรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออก และการรับรูอุปสรรคในการปองกันโรค
ไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อสม. การรับรูความ
รุนแรงของโรคไขเลือดออก และการรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.002, 0.048, 0.000 และ 0.019
ตามลําดับ) รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางอายุ อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และการรับรูการปองกันไขเลือดออก
กับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก (n = 320)
ขอมูล
อายุ
อาชีพ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อสม.
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก
การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก
การรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออก
การรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคไขเลือดออก

r

p-value

0.172
1.000
0.110
-0.012
0.207
0.131
0.066

0.002*
0.037*
0.048*
0.833
< .001*
0.019*
0.237

หมายเหตุ: *p < 0.05

สรุปผลการศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค ไดแก
1. อายุ ผลการศึกษา พบวา อายุมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจาก การรับขอมูลขาวสาร การมีประสบการณการดําเนินชีวิตทําใหไดรับทราบถึงเรื่อง
เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก ซึ่งวัยผูใหญจะมีการตัดสินใจที่ถูกตองในการดูแลสุขภาพตนเองไดดีกวาวัยเด็ก สอดคลอง
กับ การศึกษาของ พูนสุข ชวยทอง (2555) ซึ่งพบวา อายุมีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมสอดคลองกับ การศึกษาของ พารินทร แกว
สวัสดิ์ (2552) ซึ่งพบวา ผูนําครอบครัวที่มีอายุแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกที่ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05
2. อาชีพ ผลการศึกษา พบวา บุคคลที่มีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากลักษณะการประกอบอาชีพสงผลใหวิถีชีวิตและการมีเวลาวางจากการประกอบอาชีพ
เพื่อการดําเนินการปองกันโรคไขเลือดออกแตกตางกันสอดคลองกับการศึกษาของ พารินทร แกวสวัสดิ์ (2552) ซึ่ง
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พบวา ผูนําครอบครัวที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น .05
3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อสม. ผลการศึกษา พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อสม. มีความสัมพันธ
ทางบวกกั บ พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคไข เลื อ ดออกอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ไม ส อดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ
ธวัช วิเชียรประภา และคณะ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพบวา ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุข ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สุขภาพ
4. การรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรคไข เ ลื อ ดออก ผลการศึ ก ษา พบว า การรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรค
ไขเลือดออกมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจาก
บุคคลที่มีระดับการรับรูความรุนแรงของโรคสูง ก็จะมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการปองกันโรคมากกวาบุคคลที่มี
ระดับการรับรู ความรุนแรงของโรคต่ํา เปนไปตามแนวคิดที่วาการที่บุคคลใด ๆ เชื่อวาโรคที่เกิดขึ้นมีผลกระทบที่
รุนแรงเปนอันตรายตอรางกาย และบทบาททางสังคมจะเปนแรงผลักดันใหมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อปองกัน
ความรุนแรงที่เกิดจากโรคนั้น ดังนั้น การรับรูถึงความรุนแรงของโรคจึงเปนปจจัยหนึ่งที่เปนตัวกระตุนใหเกิดการรับรู
สอดคลองกับ การศึกษาของ ทะนงศักดิ์ พลอาษา (2553) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการควบคุมโรคไขเลือดออก:
กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวางตําบลปลอดโรคไขเลือดออกกับตําบลที่มีการระบาดของโรคไขเลือดออก จังหวัด
อํานาจเจริญ ที่พบวาพฤติกรรมการควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชนระหวางตําบลปลอดโรคไขเลือดออกและ
ตําบล ที่มีการระบาดของโรคไขเลือดออกมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. การรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออก ผลการศึกษา พบวา การรับรูประโยชนในการ
ปองกันโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เนื่องจากบุคคลที่มีการรับรูประโยชนของโรคไขเลือดออกสูง ก็จะมีแนวโนมที่แสดงพฤติกรรมการปองกันโรคมากกวา
และการที่แตละบุคคลจะแสวงหาวิธีการปฏิบัติใหหายจากโรคหรือมีการปองกันไมเกิดโรค โดยการปฏิบัตินั้นตองมี
ความเชื่อวาเปนการกระทําที่มีประโยชนเหมาะสมที่จะทําใหโรคนั้นหาย สอดคลองกับการศึกษาของ ฤทัย สมบัติ
สวัสดิ์ (2555) ไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในหมูบานที่มีการระบาดกับ
หมูบานที่ไมมีการระบาดในพื้นที่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่พบวา ประชาชนในหมูบานที่ไมมีการระบาดมี
คะแนนความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติมากกวาประชาชนในหมูบานที่มีการระบาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ผลิตภัณฑไม บานวังวน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
Particulate matter exposure and lung function among worker in service
cooperative of teak wood Wangwon Village, Sungmen District, Phrae
Province
ประทวน กวางทอง 1* และ สัณหวัช ไชยวงศ2
3

Pratuan Kwangthong1* and Sanhawat Chaiwong2
บทคัดยอ
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล ส ว นบุ ค คล การสั ม ผั ส อนุ ภ าคมลสารและข อ มู ล ด า นสิ่ ง แวดล อ ม และ
สมรรถภาพปอดของแรงงาน ในสหกรณบริการผลิตภัณฑไมบานวังวน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร โดยใชแบบสอบถาม
ซึ่งแบงออกเปน 3 สว น ไดแก ข อมูลดานบุค คล ขอมูล ที่ทําใหเกิด โรคและขอ มูลดานสิ่งแวดลอม และการตรวจ
สมรรถภาพปอดดวยวิธีสไปโรมิตรีย จํานวน 31 ตัวอยาง โดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย พบวา เกิน ครึ่ง ปน เพศหญิ ง ร อยละ 54.84 อายุ เฉลี่ย 45.84 ป ไม สูบ บุห รี่ ร อยละ 67.74
คนในครอบครัวไมสูบบุหรี่ รอยละ 70.97 ในที่ทํางานสัมผัสฝุน รอยละ 100.00 ระยะทํางานเฉลี่ย 8.55 ชั่วโมงตอวัน
มีอายุงานเฉลี่ย 10.84 ป ประชากรที่ตรวจสมรรถภาพปอดโดยการใชคา FVC FEV1 และ FEV1/FVC พบวา สมรรถภาพ
ของปอด ระดับปกติ จํานวน 22 (รอยละ 70.97%) 19 (รอยละ 61.69) และ 31 (รอยละ 100) ตามลําดับ และระดับ
ผิดปกติ จํานวน 9 (รอยละ 29.04), 12 (รอยละ 38.71) และ 0 (รอยละ 0.00) ตามลําดับ การวัดระดับความรุนแรง
ของผลการตรวจที่ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstructive abnormality : OA) พบวา ระดับปกติ เทากับ 31 (รอยละ 100)
และระดับความรุนแรงของผลการตรวจที่ผิดปกติแบบจํากัดการขยายตัว (Restrictive abnormality: RA) พบวา ระดับ
ปกติ ผิดปกติเล็กนอย ผิดปกติปานกลาง เทากับ 22 (รอยละ 70.97) 19 (รอยละ 61.69) และ 31 (รอยละ 100)
ตามลํ า ดั บ ดั ง นั้ น การสั ม ผั ส อนุ ภ าคมลสารต อ เนื่ อ งเป น ระยะเวลาตั้ ง แต 11 ป ขึ้ น ไป ทํ า ให เนื้ อ ปอดสู ญ เสี ย
ความสามารถในการขยายตัว
คําสําคัญ: อนุภาคมลสาร สมรรถภาพปอด สหกรณบริการ จังหวัดแพร

Abstract
This research aimed to investigate Host information, particulate matter exposure and Environmental
information and lung function among workers in the service cooperative of teak wood Wangwon Village,
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Sungmen district, Phrae Province. The instrument was questionnaire divided into three sections: Host information,
Agent information and Environmental information data. The 31 samples were collected data, and lung function
test with Spirometry. Data were analyzed using descriptive statistics.
The results showed that over a half of them was female (54.84%) (average age was 45.84 years old),
67.74% for non-smoking, 70.97 % for member in their family who non-smoking, 100 percent for particulate
matter exposure in workplace 8.55 hours/day for workhour (average time of work = 10.84 years). The lung
function was tested with spirometer based on FVC, FEV, and ratio of FEV1/FVC. The illustration showed that the
normal of lung function test were 22 (70.97%), 19 (61.69%) and 31 (100%) respectively. and normal of lung
function test were 9 (29.04%), 12 (38.71%) and 0 (0.00%) respectively. The severe respiratory disorders in
terms of obstructive abnormality (OA) and restrictive abnormality (RA), the normal of obstructive abnormality
(OA) was 31 (100.00%) and normal mind moderate of restrictive abnormality (RA) was 22 (70.97%) 8 (25.81%)
and 1 (3.23%) respectively. Thus, time of work more than 11 years was the factors of particulate matter
exposure to impaired lung function in restrictive abnormality.
Keywords: Particulate matter, Lung function, Service cooperative, Phrae province

บทนํา
โรงงานอุต สาหกรรมจากไม ในจัง หวั ดแพร สว นใหญ เป นผลิต ภัณ ฑจ ากไม สัก ตั้ง อยู ในเขตอํ าเภอสูง เม น
จํานวน 618 โรงงาน คิดเปนรอยละ 48.82 อําเภอเมือง จํานวน 279 โรงงาน คิดเปนรอยละ 22.04 และอําเภอเดนชัย
จํานวน 154 โรงงาน คิดเปนรอยละ 12.17 สวนอําเภออื่น ๆ มีการกระจายตัวคอนขางนอย (สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร, 2552) จากที่จังหวัดแพรมีทั้งสิ้น 8 อําเภอ ซึ่งเปนไมที่มีชื่อเสียงรูจักกันแพรหลายทั่วโลก เนื่องจากเปน
ไมที่มีความแข็งแรง เนื้อไมมีลวดลายที่สวยงาม มีความทนทานตามธรรมชาติ และที่สําคัญก็คือ ไมสักมีความทนทาน
ตอปลวก เชื้อรา และเห็ดตาง ๆ ไดเปนอยางดี ไมสักสามารถนํามาใชประโยชน ไดหลายอยาง เชน ใชในการสราง
บาน ทําเฟอรนิเจอร และแกะสลัก เปนตน จึงทําใหไมสักเปนที่นิยมใช ในอดีตไมสักคอนขางจะหางายและราคาไมแพง
(อรพรรณ ปานขาว, 2556)
การทําประกอบอาชีพทําเฟอรนิเจอรจากไมสัก ที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและสงออกของไมสัก ตั้งแต
การตัด ไม ไสไม ขัด เนื้ อไม ทํา สี นํามาบรรจุหี บห อก อนจํา หน ายสูผู บริ โภค ซึ่ งแตล ะขั้ นตอนก็จ ะมี โอกาสสั มผั ส
สิ่งคุกคามที่เปนปจจัยเสี่ยงมากนอยตางกัน แตในขั้นตอนการไสไม เปนขั้นตอนที่มีระยะ เวลาทํางานที่มีโอกาสสัมผัส
สิ่งคุกคามสุขภาพที่ตอเนื่อง ยาวนาน และมีฝุนมาก (ชินเทพ แซลี้, 2554; วิวัฒน เอกบูรณะวัฒน, 2553) มีการแบง
การสัม ผัส สิ่ง คุกคามทางสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพ ทํา เฟอรนิ เจอร ไม สัก เป น 5 ด าน ป จจัย ที่สํ าคั ญและมี
ผลกระทบตอสุขภาพ โดยเฉพาะตอระบบทางเดินหายใจ คือ ปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี ไดแก ฝุนไม ควัน และ
สารเคมี ที่พบบอยในกลุมผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม ไดแก การสัมผัสฝุนไม (ชวพรพรรณ จันทรประสิทธิ์ และคณะ,
2556) จากขั้นตอนการผลิต มีการสัมผัสฝุนละอองที่ฟุงกระจายในระยะใกลจมูก อยางตอเนื่องและเปนระยะเวลานาน
ฝุนละอองโดยทั่วไปมีขนาดเล็กไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา และฝุนขนาดเล็กจะตกสะสมไดชากวาฝุนขนาด
ใหญ ยิ่งฝุนขนาดเล็กมาก ๆ จะคงอยูในอากาศไดนาน และเขาสูระบบทางเดินหายใจไปถึงชั้นถุงลมปอด (วนิดา
จีน ศาสตร , 2551) ในจัง หวั ด แพร พบผู ปว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อรั ง (COPD) อั ต ราป ว ย 803.68 ต อ แสนประชากร
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(สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด แพร , 2556) จากข อ มู ล เวชระเบี ย นโรงพยาบาลสู ง เม น พบผู ป ว ยที่ เข า รั บ การ
รักษาพยาบาล ชวงเวลา 1 มกราคม 2557–31 ธันวาคม 2557 ดวยโรคระบบทางเดินหายใจ ทุกชนิด (J00-J99.8)
อัตราปวย 4,041 ตอแสนประชากร และถาแยกเปนกลุมโรคทางเดินหายใจสวนลาง ไดแก กลุมโรคหลอดลมอักเสบ
(J20-J22) และกลุมโรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (J40-J47) มีอัตราปวย 1,333.33 ตอแสนประชากร
(โรงพยาบาลสูงเมน, 2558)
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาศึกษาขอมูลสวนบุคคล การสัมผัสอนุภาคมลสารและขอมูลดาน
สิ่งแวดลอม และสมรรถภาพปอดของแรงงาน ในสหกรณบริการผลิตภัณฑไมบานวังวน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ซึ่ง
ตองมีการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพในแรงงานเฟอรนิเจอรจากไมสัก ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการหา
แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพรางกายของแรงงานในพื้นที่ที่ตองสัมผัสฝุนไมอยางเหมาะสม

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานในสหกรณบริการผลิตภัณฑไมบานวังวน ทั้งหมด จํานวน 31 คน โดยมี
เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) ของประชากรเปาหมาย ดังนี้
1. เปนแรงงานที่ปฏิบัติงานในสหกรณบริการผลิตภัณฑไมบานวังวน
2. มีอายุ ตั้งแต 20 ป ขึ้นไป
3. สามารถตอบแบบสอบถามได
4. ไมเปนผูที่มีขอหามในการตรวจสมรรถภาพปอด ดวยเครื่องสไปโรมิเตอร ดังนี้คือ
4.1 มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
4.2 ระบบหลอดเลือดหรือหัวใจทํางานไมปกติ
4.3 เพิ่งไดรับการผาตัดตา (ภายหลังผาตัด 1-2 สัปดาห)
4.4 เพิ่งไดรับการผาตัดในชองทองหรือชองอก (ระยะเวลาหลังผาตัด 3 เดือน)
4.5 สตรีมีครรภ
4.6 ยินดีและใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย
เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria) ดังนี้
1. เมื่อมีอาการไมพึงประสงค ขณะตรวจดวยเครื่องสไปโรมิเตอร เชน อาการเวียนศีรษะ หนามืดเกิดขึ้น
2. เมื่อมีความอึดอัดไมสบายใจ ขณะตอบคําถาม หรือขณะตรวจ
3. อาสาสมัครตอบแบบสอบถามไมครบ หรือตรวจวัดสมรรถภาพปอดไมครบเนื่องจาก การยายถิ่นฐาน
การเจ็บปวย หรือการเสียชีวิต
ทั้งนี้ ผูเขารวมการวิจัยอานเอกสารคําแนะนําการวิจัยทั้งหมด เพื่อใหมีความเขาใจในแบบสอบถามและมี
กระบวนการตรวจสมรรถภาพปอดอยางชัดเจนและลงชื่อยินยอมเขารวมโครงการวิจัยดังขั้นตอนดําเนินงาน ดังภาพ 1
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แรงงานทั้งหมด (n = 31)

แรงงานที่สามารถตอบ
แบบสอบถามได (n = 31)

แรงงานที่สามารถตรวจ
สมรรถภาพปอดได (n = 31)

นําขอมูลไปวิเคราะห
ภาพ 1 ขั้นตอนการดําเนินการ
เครื่องมือในการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ ขอมูลดานบุคคล คือ เพศ อายุ
ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการเจ็บปวย ขอมูลสิ่งที่ทําใหเกิดโรค คือ การสัมผัสฝุน ระยะเวลาการสัมผัสฝุน การใช
อุปกรณปองกันตัวเอง และขอมูลดานสิ่งแวดลอม ไดแก ลักษณะงานที่ทํา บรรยากาศในที่ทํางาน การระบายอากาศ
การประกอบอาหารโดยใชฟนหรือเตาถานในบาน และการเผาขยะหรือวัสดุอื่นบริเวณบานและบริเวณใกลเคียง
เครื่องมือในการตรวจสมรรถภาพปอด ใช เครื่องสไปโรมิเตอร รุน CHEST chestgraph HI-105 โดยนัก กายภาพบําบัด ที่ผานการอบรมหลักสูตรของสมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย (สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย,
ม.ป.ป.) ใชการตรวจวัดเพื่อ Screening test ตรวจวัดสมรรถภาพปอดในตัวแปร forced vital capacity (FVC) ทําการ
ตรวจ forced vital capacity maneuver (FVC Maneuver) โดยผูเขารับการตรวจนั่งในทาที่ถูกตอง หนีบจมูกดวยที่หนีบ
จมูก อมหลอดอมใหริมฝปากครอบหลอดอมไวแนน สูดหายใจเขาทางปากอยางเร็วจนสุด หยุดอยูที่ภาวะหายใจเขา
สุดนาน < 1 วินาที หายใจออกอยางเร็วและแรงที่สุดจนหมด ทําซ้ําใหไดกราฟที่เขาเกณฑการยอมรับอยางนอย 3
ครั้ง แตไมเกิน 8 ครั้ง (สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย, 2557)
การวิเคราะหขอมูล
นําคาตัวแปรที่วัดไดมาหาคาจํานวน รอยละ เฉลี่ย (xˉ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชโปรแกรม
วิเคราะหสําเร็จรูป
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ผลการศึกษา
ผลการวิจัย พบวา ขอมูลสวนบุคคล ประชากรเกินครึ่งเปน เพศหญิง รอยละ 54.84 อายุเฉลี่ย 45.84 ป
อยูระหวาง 22-65 ประวัติการสูบบุหรี่ รอยละ 32.26 ประวัติคนในครอบครัวสูบบุหรี่ รอยละ 29.03 ขอมูลที่ทําให
เกิ ด โรค มี ก ารสั ม ผั ส ฝุ น ในที่ ทํา งาน ร อ ยละ 100 ระยะเวลาทํ า งานต อ วั น เฉลี่ ย 8.55 ชั่ ว โมงต อ วั น ข อ มู ล ด า น
สิ่งแวดลอม พบวา มีระยะเวลาสัมผัสฝุนเฉลี่ย 10.84 ป บรรยากาศในที่ทํางาน อากาศถายเทดี รอยละ 93.55 มีการ
ระบายอากาศในที่ทํางานโดยใชพัดลมดูดอากาศออกดานนอก รอยละ 38.71 ในบานมีการใชฟนหรือเตาถานประกอบ
อาหาร รอยละ 83.87 บริเวณบานมีการเผาขยะ รอยละ 41.94 ดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนและรอยละ ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสิ่งที่ทําใหเกิดโรค และขอมูลดานสิ่งแวดลอม (n = 31)
รายการ

จํานวน

รอยละ

ชาย
หญิง

14
17

45.16
54.84

21–30 ป
31–40 ป
41–50 ป
51–60 ป
มากกวา 60 ป

4
4
11
9
3

12.90
12.90
35.48
29.03
9.68
45.84 (11.16)

21
10
8
2

67.74
32.26
25.81
6.45

22
9
8
1
31

70.97
29.03
25.81
3.23
100.00

19
12

61.29
38.71
8.55 (2.09)

เพศ

อายุ

xˉ (S.D.)

ประวัติการสูบบุหรี่
ไมเคยสูบ
เคยสูบ
ปจจุบันเลิกสูบ
ปจจุบันยังสูบ
ประวัติคนในครอบครัวสูบบุหรี่
ไมเคยสูบ
เคยสูบ
ปจจุบันเลิกสูบ
ปจจุบันยังสูบ
มีการสัมผัสฝุนในที่ทํางาน
ระยะเวลาทํางานตอวัน
0 – 8 ชม
9 ชม ขึ้นไป
xˉ (S.D.)
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ตาราง 1 (ตอ)
รายการ
ระยะเวลาสัมผัสฝุน
0–5 ป
6–10 ป
11–15 ป
16–20 ป
21–25 ป

จํานวน

xˉ (S.D.)

บรรยากาศในที่ทํางาน
อากาศถายเทดี
อากาศแออัด/อับทึบ
การระบายอากาศในที่ทํางาน
ไมมี
มีพัดลมดูดอากาศออกดานนอก
ระบบดูดอากาศเฉพาะที่
พัดลมเปาเปลี่ยนทิศทาง
ในบานมีการใชฟนหรือเตาถานประกอบอาหาร
ไมใชเลย
ใช วันละครั้ง
ใช สัปดาหละ 3–4 ครั้ง
ใช สัปดาหละครั้ง
ใช เดือนละครั้ง
บริเวณบานมีการเผาขยะ
ไมใชเลย
ใช วันละครั้ง
ใช สัปดาหละ 3–4 ครั้ง
ใช สัปดาหละครั้ง
ใช เดือนละครั้ง

รอยละ

5
3
19
3
1

16.13
9.68
61.29
9.68
3.23
10.84 (4.58)

29
2

93.55
6.45

6
12
6
7

19.35
38.71
19.35
22.58

5
5
9
6
6

16.13
16.13
29.03
19.35
19.35

18
1
11
0
1

58.06
3.23
35.48
0.00
3.23

การแปลผลการตรวจสมรรถภาพปอด ตามหลั ก เกณฑ ที่กํ า หนดโดยสมาคมอุ ร เวชช แ ห ง ประเทศไทย
พิจารณาสัดสวนระหวาง FEV1/FVC โดยดูที่ % predict ของกลุมประชากร การแปลผล พบวา ปกติ รอยละ 100
คาปริมาตรปอดขณะหายใจออกอยางเร็ว (FVC) การแปลผล พบวา ผิดปกติ รอยละ 29.04 ปริมาตรอากาศขณะที่
หายใจออกแรงและเร็วที่สุดในหนึ่งวินาที (FEV1) การแปลผล พบวา ผิดปกติ รอยละ 38.71 ดังตาราง 2
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ตาราง 2 จํานวนและรอยละ ของการแปลผลการตรวจสมรรถภาพปอด (n = 31)
การแปลผล
ปกติ (normal)
ผิดปกติ (abnormal)

FVC
(% คาพยากรณ)
จํานวน
รอยละ
22
70.97
9
29.04

FEV1
(% คาพยากรณ)
จํานวน
รอยละ
19
61.29
12
38.71

FEV1/FVC
(%)
จํานวน รอยละ
31
100.00
0
0.00

การจําแนกความผิดปกติจากการตรวจสมรรถภาพปอด ที่พบความผิดปกติของ FVC (%คาพยากรณ) พบวา
ประชากรเกินครึ่งเปนเพศหญิง รอยละ 55.56 อายุอยูระหวาง 41-50 ป รอยละ 55.56 สูบบุหรี่ รอยละ 44.44 บุคคล
ในครอบครัวสูบบุหรี่ รอยละ 33.33 มีการสัมผัสฝุนในที่ทํางาน รอยละ 100 ระยะเวลาทํางานตอวัน 9 ชม.ขึ้นไป
รอยละ 55.56 ระยะเวลาสัมผัสฝุน สวนใหญอยูในชวง 11-15 ป รอยละ 33.33
ดานความผิดปกติของ FEV1 (%คาพยากรณ) พบวา ประชากรเกินครึ่งเปนเพศหญิง รอยละ 66.67 อายุอยู
ระหวาง 41-50 ป รอยละ 50.00 สูบบุหรี่ รอยละ 25.00 บุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ รอยละ 25.00 มีการสัมผัสฝุน
ในที่ทํางาน รอยละ 100 ระยะเวลาทํางานตอวัน 0-8 ชม. รอยละ 66.67 ระยะเวลาสัมผัสฝุน สวนใหญอยูในชวง
11-15 ป รอยละ 33.33 ดังตาราง 3
ตาราง 3 จํานวนและรอยละ ของขอมูลสวนบุคคล การแปลผลการตรวจสมรรถภาพปอดที่ผิดปกติ
การแปลผล

ผิดปกติ FVC (n = 9)
(% คาพยากรณ)
จํานวน
รอยละ

ผิดปกติ FEV1 (n = 12)
(% คาพยากรณ)
จํานวน
รอยละ

เพศ
ชาย
หญิง

4
5

44.44
55.56

4
8

33.33
66.67

2
1
5
1
0

22.22
11.11
55.56
11.11
0.00

3
2
6
1
0

25.00
16.67
50.00
8.33
0.00

5
4
3
1

55.56
44.44
33.33
11.11

9
3
2
1

75.00
25.00
16.67
8.33

อายุ
21–30 ป
31–40 ป
41–50 ป
51–60 ป
มากกวา 60 ป
ประวัติการสูบบุหรี่
ไมเคยสูบ
เคยสูบ
ปจจุบันเลิกสูบ
ปจจุบันยังสูบ
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ตาราง 3 (ตอ)
การแปลผล
ประวัติคนในครอบครัวสูบบุหรี่
ไมเคยสูบ
เคยสูบ
ปจจุบันเลิกสูบ
ปจจุบันยังสูบ
มีการสัมผัสฝุนในที่ทํางาน
ระยะเวลาทํางานตอวัน
0 – 8 ชม
9 ชม ขึ้นไป
ระยะเวลาสัมผัสฝุน
0–5 ป
6–10 ป
11–15 ป
16–20 ป
21–25 ป

ผิดปกติ FVC (n = 9)
(% คาพยากรณ)
จํานวน
รอยละ

ผิดปกติ FEV1 (n = 12)
(% คาพยากรณ)
จํานวน
รอยละ

6
3
2
1
9

66.67
33.33
22.22
11.11
100.00

9
3
2
1
12

75.00
25.00
16.67
8.33
100.00

4
5

44.44
55.56

8
4

66.67
33.33

2
2
3
2
0

22.22
22.22
33.33
22.22
0.00

3
3
4
2
0

25.00
25.00
33.33
16.67
0.00

การแบงระดับความรุนแรงของผลการตรวจที่ผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เปนความผิดปกติแบบจํากัด
การขยายตัว (Restrictive abnormality) ของปอด ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย พบวา
กลุมตัวอยางมีความผิดปกติแบบจํากัดการขยายตัวของปอดอยูในระดับเล็กนอย รอยละ 25.81 และมีความผิดปกติ
แบบจํากัดการขยายตัวของปอดอยูในระดับปานกลาง รอยละ 3.23 ดังตาราง 4
ตาราง 4 จํานวนและรอยละ ระดับความรุนแรงของผลการตรวจที่ผิดปกติ (n = 31)
การแปลผล

ปกติ (normal)
ผิดปกติเล็กนอย (Mild)
ผิดปกติปานกลาง (Moderate)
ผิดปกติรุนแรง (Severe)

ผิดปกติแบบอุดกั้น
(Obstructive abnormality : OA)
(% คาพยากรณ)
จํานวน
รอยละ
31
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ผิดปกติแบบจํากัดการขยายตัว
(Restrictive abnormality : RA)
(% คาพยากรณ)
จํานวน
รอยละ
22
70.97
8
25.81
1
3.23
0
0.00

หมายเหตุ: OA: พิจารณาตามลําดับจาก FEV1/FVC นอยกวาคาปกติ และแบงระดับความรุนแรงจาก FEV1% predicted
RA: พิจารณาตามลําดับจาก FEV1/FVC ปกติ และแบงระดับความรุนแรงจาก FVC% predicted
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในแรงงานสหกรณบริการผลิตภัณฑไมบานวังวน จํากัดโดยมีอายุตั้งแต 20 ป
ขึ้นไป อายุงานที่สัมผัสฝุน เฉลี่ย 10.84 ป มีสัดสวนระหวาง FEV1/FVC ปกติ ซึ่งบงบอกวาไมมีการอุดกั้นของทางเดิน
หายใจในประชากรสวนใหญ แตกลับพบวามีคา FVC ต่ํากวาคาปกติ แสดงใหเห็นวาการสัมผัสอนุภาคมลสาร ทําให
เกิดการจํากัดการขยายตัวของปอด แตเมื่อวิเคราะหแยกรายบุคคล พบวา ประชากร 9 คน (รอยละ 29.04) มีคา
ปริมาตรปอดขณะหายใจออกอยางเร็ว (FVC) และปริมาตรอากาศขณะที่หายใจออกแรงและเร็วที่สุดในหนึ่งวินาที
(FEV1) มีคาเฉลี่ยต่ํากวาคาปกติของประชากรไทย ประชากรที่สัมผัสอนุภาคมลสาร ในสหกรณบริการผลิตภัณฑไม
บานวังวนจํากัด เปนระยะเวลา 9 ชม.ขึ้นไปตอวัน รอยละ 55.56 และสัมผัสฝุนเปนเวลา 11-15 ป รอยละ 33.33
จึงสงผลใหมีการจํากัดการขยายตัวของปอด (restrictive abnormality) โดยสอดคลองกับผลการวิจัยของทัศวิญา
พัดเกาะ และคณะ(2556) พบวา การสัมผัสฝุนควันตอเนื่องเปนระยะเวลานานตั้งแต 3 ปขึ้นไป ทําใหเนื้อปอดสูญเสีย
ความสามารถในการขยายตัวและสงผลทําใหความชุกของผูที่มีการจํากัดการขยายตัวของทรวงอกเพิ่มสูงขึ้น
จากหลั ก การแปลผลค า สไปโรเมตรี ย โดยสมาคมอุ ร เวชช แ ห ง ประเทศไทย หากค า FEV1/FVC ปกติ
ใหพิจารณา คา FVC %predicted ตอ ซึ่งพบวามีกลุมประชากร ที่มีคา FVC % predicted ต่ํากวาคาปกติอยูรอยละ
29.04 ซึ่งถือวาเปนผูที่มีการจํากัดการขยายตัวของปอด และเมื่อแบงระดับความรุนแรงของการจํากัดการขยายตัว
ของปอด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรุนแรงของการจํากัดการขยายตัวของปอดอยูในระดับเล็กนอย
จํานวน 8 คน (รอยละ 25.81) และระดับปานกลางจํานวน 1 คน (รอยละ 3.23) สอดคลองกับการศึกษาของชวพร
พรรณ จันทรประสิทธิ์ และคณะ (2556) พบวา กลุมตัวอยางของโรงงานทําเฟอรนิเจอรไม 2 แหง ในจังหวัดเชียงใหม
มีคาสัดสวน FEV1/FVC ปกติ สวนคา FVC ที่ผิดปกติของกลุมตัวอยางพบรอยละ 14.70 ในขณะที่คา FEV1 ที่ผิดปกติ
ของกลุมตัวอยางพบ รอยละ 7.70
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ควรมีการประเมินสุขภาพและเฝาระวังสมรรถภาพปอดสวนบุคคลในสหกรณ
บริการผลิตภัณฑไมบานวังวนจํากัด ที่ปฏิบัติตอเนื่องเปนเวลานานอยางเปนระบบ ควรมีการตรวจปริมาณฝุน หรือ
อนุภาคสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Particulate, TSP) และฝุนที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) เปน
ระยะเพื่อเฝาระวังสิ่งที่กอโรค ตลอดจนจัดการดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะสถานที่ทํางานเพื่อลดการสัมผัสฝุน และ
อนุภาคมลสาร

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาอิสระ ฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ดร.สัณหวัช ไชยวงศ อาจารยที่ปรึกษา ที่ได
กรุณ าเสียสละเวลาในการใหคํา ปรึ กษาแนะนํา ข อเสนอแนะ ตลอดถึง ความช วยเหลื อต าง ๆ อยา งดี ยิ่ง รวมถึ ง
คณาจารย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดถายทอดความรู แนวคิด วิธีการ จนสามารถดําเนินการ
การศึกษาคนควาอิสระไดสําเร็จลุลวง ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแกไขเครื่องมือในการวิจัย ขอขอบคุณ
ประธานสหกรณบริการ และแรงงานที่ใหผูวิจัยทําการเก็บขอมูลในสหกรณบริการผลิตภัณฑไมบานวังวน จํากัดและ
ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสบสายและเจาหนาที่ทุกทาน ที่ทําใหผูวิจัยสามารถจัด
การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
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บทคัดยอ
การศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงกลุมชาวเขาเผามง และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและความฉลาดทาง
สุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมโรคของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุมชาวเขาเผามง อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางมีจํานวน 145 คน ทําการสุมตัวอยางดวยการสุมแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใชเปนผูวิจัย
เปนแบบสอบถาม ดําเนินการเก็บขอมูลในเดือนกุมภาพันธ 2559 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และใชสถิติเชิงอนุมาน (Spearman rank correlation และ Pearson's
correlation)
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐานเกินครึ่งอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 47.6 ความฉลาดทางสุขภาพขั้นมีปฏิสัม พันธ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (X� = 2.36, S.D. = 1.23)
พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของกลุมตัวอยางโดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีปานกลาง (X� = 2.79,
S.D. = 0.86) ปจจัยที่มีความสัมพันธอยางนัยสําคัญทางสถิติตอพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมโรคของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงไดแก ความเพียงพอของรายได (r = 0.283 P-value < 0.01),ความฉลาดทางสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ
(r = 0.282 P-value < 0.01) และอาชีพ (r = 0.198, P-value < 0.05)
ผลการศึกษาที่ไดในครั้งนี้จะเปนแนวทางในการวางแผนและสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุม
ชาวเขาเผามงที่มีลักษณะคลายคลึงกับพื้นที่ศึกษาตอไป
คําสําคัญ: ความฉลาดทางสุขภาพ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ชาวเขาเผามงในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย

Abstract
The objectives of this cross-sectional survey study were to explore: health literacy of hypertensive
patients and to study Personal factors and health literacy relate to control health behaviors on hypertensive
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patients among Hmong hill tribe in Wiangkaen District, Chiangrai Province. 145 Samples were selected by using
stratified random sampling. Data were collected by using questionnaires during February 1-28, 2016. Statistics
were analysed by descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential
statistics: (Spearman rank correlation and Pearson's correlation).
The results revealed that the level of functional literacy were at medium level 47.6 % the interactive
health literacy were middle level (�X =2.36, S.D. = 1.23), and the level of control health behavior were middle
(X� =2.79, S.D. = 0.86). The result identifies three independent variables significantly influencing to control
health behavior; economic (r = 0.283 P-value < 0.01), the interactive health literacy (r = 0.282 P-value
< 0.01) and occupation (r = 0.198, P-value < 0.05).
The results of this study should be used to plan and promote on hypertensive patients among Hmong
hill tribe in the same area as this study.
Keywords: Health literacy, Hypertensive patients, Hmong hill tribe in Wiangkaen District, Chiangrai Province

บทนํา
ในปจจุบันโรคความดันโลหิตสูงถือเปนภัยเงียบ ที่สรางปญหาทางสุขภาพใหกับมนุษยชาติ ซึ่งมักไมมีอาการ
ที่เห็นไดเดนชัด แตเมื่อโรคดําเนินไปมักจะพบอาการที่อาจสงผลตอสุขภาพอยางรายแรง เชน ภาวะอัมพฤกษ อัมพาต
หรือโรคหัวใจวายเฉียบพลัน หรือไตพิการ และอาจเสียชีวิตได ซึ่งสถานการณโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย
พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2556 อัตราการตายที่ มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นโดยในป พ.ศ. 2552 มีอัตราตาย 3.62
ต อ ประชากรแสนคน ป พ.ศ. 2553 มี อั ต ราตาย 3.89 ต อ ประชากรแสนคน ป พ.ศ. 2554 มี อั ต ราตาย 5.71
ตอประชากรแสนคน ป พ.ศ. 2555 มีอัตราตาย 5.73 ตอประชากรแสนคน และป พ.ศ. 2556 มีอัตราตาย 7.99
ตอประชากรแสนคน (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2557) สวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงของอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย ตั้งแตป พ.ศ. 2554-2558 พบวา มีแนวโนมของจํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ป โดยในป พ.ศ.
2558 มีผูปวยสะสมจํานวน 2,065 ราย คิดเปนอัตราปวย 6,679.99 ตอประชากรแสนคน อีกทั้งอําเภอเวียงแกน
เปนอําเภอที่มีประชากรที่เปนชาวเขา ถึงรอยละ 70 ของประชาชนทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนชาวเขาเผามง โดยพบวา
เป น ผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ที่ เ ป น ชาวเขาเผ า ม ง มากขึ้ น เช น กั น โดยในป พ.ศ. 2558 มี จํ า นวน 346 ราย
(โรงพยาบาลเวียงแกน, 2558) และยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวของ อาทิเชน
ปจจัยสวนบุคคล ความรู ความเขาใจ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป และความฉลาดทางสุขภาพ เปนตน แตโดยทั่วไปชาวเขา
เผามงมักจะใหความสนใจในการศึกษามากกวาชาวเขาเผาอื่นๆ ที่มีในประเทศไทย จึงทําใหมงมีความเฉลียวฉลาด
และทันตอเหตุการณบานเมืองในปจจุบันมากขึ้น อยางไรก็ตามพื้นฐานระดับการศึกษาของชาวเขาเผามงในอําเภอ
เวียงแกนยังมีความจํากัดในดานฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทําใหระดับการศึกษาสูงสุดของประชากรมง
สวนใหญอยูในระดับต่ํากวาประถมศึกษาเพียงเทานั้น
การศึกษานี้จึงตองการหาปจจัยที่สงผลตอกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชาวเขาเผามง จากการวัดความ
ฉลาดทางสุขภาพ หมายถึง ความสามารถและทักษะ ในการเขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจ เพื่อวิเคราะห ประเมิน
การปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพสวนบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี
(ขวัญเมือง แกวดําเกิง และนฤมล ตรีเพชรศรีอุไร, 2554) ซึ่งถาคนมีความฉลาดดานสุขภาพนอย ประชาชนก็จะขาด
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ความรูในการดูแลสุขภาพของตนเอง ทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มขึ้น และเสียคาใชจายในการรักษาเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมชาวเขา ซึ่งพบวาหากขาดความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง จะทําใหวิถีการ
ดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไมถูกตองและสงผลใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงตามมา (ยุวดี ดวงเทพ, 2551)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนในการศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุมชาวเขา
เผามง อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงกลุมชาวเขาเผามง และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและความฉลาดทางสุขภาพกับ
พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมโรคของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุมชาวเขาเผามง อําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย โดยคาดหวังวาขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะนําไปใชประโยชน หรือเปนแนวทางในการวางแผนสงเสริมสุขภาพ
และแกไขปญหาโรคความ-ดันโลหิตสูง ตลอดจนโรคไมติดตอเรื้อรังอื่น ๆ ในกลุมชาวเขาเผามง อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงรายตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย ในกลุมชาวเขา
เผามง อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ที่มีอายุ 30 ปขึ้นไป และสามารถสื่อสารภาษามงได จํานวน 346 คน คํานวณ
ขนาด กลุมตัวอยางโดยใชสูตร ดังนี้ (Supanvanich and Podhipak, 1994)
Z2α /2 Npq

n=

Z2 α /2 pq + Nd2

โดยกําหนดระดับความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 145 ราย
ทําการสุมการสุมแบบโควตา (Quota sampling) คํานวณตามจํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ของหมูบานชาวเขา
เผามงอาศัยอยูมากกวารอยละ 90 ของประชากรทั้งหมดในหมูบาน ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย จํานวน 20
หมูบาน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และปรับปรุงจากแบบสอบถามที่
เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองวับวัตถุประสงคของงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวย ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สิทธิการ
รักษาพยาบาล ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 10 ขอ
สวนที่ 2 ความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน สําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ประกอบดวย ความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 10 ขอ
คําถามเชิงบวก 3 ขอ คือ ขอ 2, 8 และ 10 คําถามเชิงลบ 7 ขอ คือ ขอ 1, 3, 4, 5, 6, 7 และ 9
สวนที่ 3 ความฉลาดทางสุขภาพขั้นมีปฏิสัมพันธ สําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เปนการประยุกตความรู
ความเขาใจ รวมกับทักษะการตัดสินใจ และทักษะการจัดการตนเอง ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรประมาณคา
(Rating Scale) ใหเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนกเปน 5 ระดับ ไดแก ทุกครั้ง บอย ๆ
ครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง และไมมีเลย จํานวน 9 ขอ
คําถามเชิงบวก 5 ขอ คือ ขอ 2, 3, 4, 5 และ 8 คําถามเชิงลบ 4 ขอ คือ ขอ 1, 6, 7 และ 9
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สว นที่ 4 แบบสอบถามพฤติก รรมสุ ขภาพในการควบคุม โรคของผูปวยความดัน โลหิต สูง ประกอบด ว ย
พฤติกรรมการควบคุมอาหาร พฤติกรรมการรับประทานยา พฤติกรรมการจัดการความเครียด และพฤติกรรมการมา
ตรวจตามนัด ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ใหเลือกตอบตามความเปนจริงของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกเปน 4 ระดับ ไดแก ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง และไมเคยปฏิบัติ จํานวน
18 ขอ
คําถามเชิงบวก 16 ขอ คือ ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 และ 17
คําถามเชิงลบ 2 ขอ คือ ขอ 16 และ 18
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูศึกษานําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณา ตรวจสอบเนื้อหา และนําผลไป
วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: The Index of Item Objective Congruence) โดยคาดัชนีความสอดคลองที่
ยอมรับได อยูในชวง 0.50-1.00 และทําการทดสอบแบบสอบถามกับกลุมประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกัน จํานวน
30 ราย เพื่อนํามาหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยหากเปนแบบสอบถามเรื่องความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน
สําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR-20 พบวามีคาเทากับ 0.77 สวนแบบสอบถาม
เรื่องความฉลาดทางสุขภาพขั้นมีปฏิสัมพันธ สําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ใชคาสัมประสิทธิ์ α อัลฟา
(Cronbach’s Alpha Coefficient) คาความเชื่อมั่นที่ไดเทากับ 0.71 และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุม
โรคของผูปวยความดันโลหิตสูง ใชคาสัมประสิทธิ์ α อัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) คาความเชื่อมั่นที่ได
เทากับ 0.72
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู ศึ ก ษาติ ด ต อ ประสานงานกั บ สาธารณสุ ข อํ า เภอเวี ย งแก น จั ง หวั ด เชี ย งราย เพื่ อ แนะนํ า ตั ว และชี้ แ จง
รายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูล อธิบายวัตถุประสงคในการทําวิจัย ตลอดจนแจงการพิทักษสิทธิของผูปวยกับ
อาสาสมัครในการเก็บขอมูล ที่มีความสามารถในการอานออกเขียนได ซึ่งมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานในเขตรับผิดชอบของแตละสถานบริการทางสาธารณสุข และสามารถถายทอดคําถามเปนภาษามงได โดย
ผูวิจัยไดประชุมอาสาสมัครในการเก็บขอมูลจํานวน 1 วัน เพื่อชี้แจงขั้นตอน และฝกปฏิบัติโดยใหสัมภาษณกันเองโดยมี
เจาหนาที่สาธารณสุขที่สื่อสารภาษามงไดเปนผูประเมินการสัมภาษณ หลังจากนั้นจึงดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม เมื่อรวบรวมขอมูลแลว นํามาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล และวิเคราะหขอมูล
ตามวิธีการทางสถิติโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางคอมพิ ว เตอร สถิ ติ ที่ใ ช ดั ง นี้ สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได แ ก
คาความถี่ รอยละ คามัธยฐาน และสถิติเชิงอนุมาน แยกเปนกรณีที่ขอมูลเปนตัวแปรปจจัยสวนบุคคลจะใช Spearman
rank correlation สวนขอมูลที่มีมาตรการวัดแบบ Interval Scale จะใชสถิติ Pearson correlation

ผลการศึกษา
กลุมตัวอยางผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุมชาวเขาเผามง จํานวน 145 คน กลุมตัวอยางเกินครึ่งเปนเพศหญิง
รอยละ 55.2 อายุอยูระหวาง 59-67 ป รอยละ 29.0 รองลงมาอยูในชวงอายุระหวาง 50–58 ป รอยละ 24.8 มีอายุ
เฉลี่ย 59 ป สวนใหญมีสถานภาพอยูดวยกัน รอยละ 80.0 ไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 80.0 เกินครึ่งประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 54.5 รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 5,000 บาทตอเดือน รอยละ 75.2 ซึ่งรายได
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ไมเพียงพอ รอยละ 61.4 สวนใหญมีสิทธิในการรักษาพยาบาลคือหลักประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 89.7 รองลงมา
จะชําระเงินเองหรือไมมีสิทธิในการรักษาพยาบาล ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงมาไมเกิน 5 ป รอยละ 58.6 และสวน
ใหญเคยไดรับคําแนะนําการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 95.2 โดยไดรับคําแนะนําสวนใหญมา
จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือเจาหนาที่สาธารณสุข รอยละ 93.1
ตาราง 1 แสดงระดับความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน
รายการ
ระดับต่ํา (คะแนนต่ํากวารอยละ 60)
ระดับปานกลาง (คะแนนรอยละ 60-80)
ระดับสูง (คะแนนมากกวารอยละ 80)
รวม

จํานวน (คน)
34
69
42
145

รอยละ
23.4
47.6
29.0
100

จากตาราง 1 พบวา ระดับความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐานของกลุมตัวอยางเกือบครึ่งอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 47.6 รองลงมา พบวา ระดับความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐานของกลุมตัวอยางอยูในระดับสูง รอยละ 29.0
ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความฉลาดทางสุขภาพขั้นมีปฏิสัมพันธ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
Max = 4,Min = 0
บอยเพียงใดใน 1 สัปดาหที่ทานซื้ออาหารสําเร็จรูปมารับประทาน
2.87
บอยเพียงใดที่ทานจัดการความเครียดไดดวยการฝกปฏิบัติสมาธิ
1.31
หรือกิจกรรมคลายเครียดอื่น ๆ
บอยเพียงใดที่ทานสามารถปฏิเสธการเชื้อเชิญใหดื่มสุราจากคนอื่นได
1.95
บอยเพียงใดที่ทานสามารถปฏิเสธการเชื้อเชิญใหสูบบุหรี่จากคนอื่นได
1.62
บอยเพียงใดใน1 สัปดาห ที่ทานอานฉลากยาและรับประทานยาดวยตนเอง
2.18
บอยเพียงใดใน 1 สัปดาหที่ทานไมมั่นใจในการจัดยารับประทานเองที่บาน
2.57
บอยเพียงใดใน 1 สัปดาหที่ทานตองมีคนชวยจัดยารับประทาน
2.54
บอยเพียงใดในรอบ 6 เดือนที่ทานไปพบหมอตามนัด
3.12
บอยเพียงใดในรอบ 6 เดือนที่ทานเลือกซื้อยาสมุนไพรรักษาอาการตาง ๆ
3.09
จากสื่อโฆษณาตาง ๆ หรือรถเรขายยา
เฉลี่ย
2.36

S.D.
0.89
1.03
1.57
1.73
1.53
1.11
1.14
1.07
1.01
1.23

จากตาราง 2 พบวา ความฉลาดทางสุข ภาพขั้น มีป ฏิสั ม พัน ธข องกลุม ตัว อย าง มีค าเฉลี่ ย อยู ในระดั บ
ปานกลาง (�X = 2.36, S.D. = 1.23) จากแบบสอบถามทั้งหมด 9 ขอ เมื่อพิจารณาความฉลาดทางสุขภาพขั้นมี
ปฏิสัมพันธของกลุมตัวอยาง พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 8. บอยเพียงใดในรอบ 6 เดือนที่ทานไปพบหมอตาม
นัด (�X = 3.12, S.D. = 1.07) รองลงมาคือ ขอ 9. บอยเพียงใดในรอบ 6 เดือนที่ทานเลือกซื้อยาสมุนไพรรักษาอาการ
ตาง ๆ จากสื่อโฆษณาตาง ๆ หรือ รถเรขายยา (�X = 3.09, S.D. = 1.01) และพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ขอ 2.
บอยเพียงใดที่ทานจัดการความเครียดไดดวยการฝกปฏิบัติสมาธิ หรือกิจกรรมคลายเครียดอื่น ๆ (X� = 1.31, S.D. =
1.03)
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ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
รายการ
พฤติกรรมการควบคุมโรคโดยรวม
พฤติกรรมการควบคุมอาหาร
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
พฤติกรรมการรับประทานยา
พฤติกรรมการจัดการความเครียด
พฤติกรรมการมาตรวจตามนัด

Max = 4, Min = 1
2.79
2.45
2.38
3.37
2.75
3.02

S.D.
0.86
0.95
0.84
0.77
0.83
0.93

ระดับ
ดีปานกลาง
ดีปานกลาง
ดีปานกลาง
ดีมาก
ดีปานกลาง
ดีมาก

จากตาราง 3 พบวา พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของกลุมตัวอยางโดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีปานกลาง (X� = 2.79, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาพฤติกรรมการรับประทานยา มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับ ดีมาก (X� = 3.37, S.D. = 0.77) รองลงมาคือ พฤติกรรมการมาตรวจตามนัด (X� = 3.02, S.D. = 0.93)
ตามลําดับ และยังพบวาพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ พฤติกรรมการออกกําลัง
กาย (�X = 2.38, S.D. = 0.84)
ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคล และความฉลาดทางสุขภาพ กับพฤติกรรมการควบคุม
โรคความดันโลหิตสูง
รายการ
เพศ a
อายุ a
สถานภาพสมรส a
ระดับการศึกษา a
อาชีพ a
ฐานะทางเศรษฐกิจ
รายไดของครอบครัวตอเดือน a
ความพอเพียงของรายได a
ความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน aa
ความฉลาดทางสุขภาพขั้นมีปฏิสัมพันธ aa

พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
- 0.072
- 0.035
0.080
0.082
0.198

ระดับความสัมพันธ
ระดับต่ํา

- 0.075
0.283
0.048
0.282

ระดับต่ํา
ระดับต่ํา

P-value
0.388
0.680
0.294
0.359
0.017*
0.371
0.001**
0.567
0.000**

หมายเหตุ: a =ใชสถิติ Spearman rank correlation, aa =ใชสถิติ Pearson's correlation
* P-value < 0.05, ** P-value < 0.01
จากตาราง 4 พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และรายไดของครอบครัว
ตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
อาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวก ในระดับต่ํากับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.198
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ความพอเพียงของรายได มีความสัมพันธเชิงบวก ในระดับต่ํากับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.283
ความฉลาดทางสุขภาพขั้นมีปฏิสัมพันธ มีความสัมพันธเชิงบวก ในระดับต่ํากับพฤติกรรมการควบคุมโรค
ความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.282

สรุปผลการศึกษา
จากขอมูลการศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง กลุมชาวเขาเผามง อําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยรวมพบวายังอยูในชวงระดับปานกลาง ในสวนของพฤติกรรมการควบคุมโรคความดัน
โลหิตสูงพบวา ผูปวยชาวเขาเผามงจะมีพฤติกรรมการรับประทานยาและพฤติกรรมการมาตรวจตามนัดอยูในระดับที่
ดีมากซึ่งเปนผลมาจากการใหความสําคัญในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงที่กําลังเผชิญอยู แมจะมีปญหาในดานการ
สื่อสารภาษา แตผูปวยก็ยังมีพฤติกรรมการมาตรวจตามนัดและการกินยาที่ดี ซึ่งจะสงผลดีตอสุขภาพของผูปวยเอง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุม
ชาวเขาเผามง อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ปจจัยดานอาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P-value < 0.05, r = 0.198) หมายความวา ผูปวยที่มีอาชีพมีพฤติกรรมการควบคุมโรคความดัน
โลหิตสูงดีกวาผูปวยที่ไมมีอาชีพ ซึ่งผลการศึกษานี้ ยอมรับสมมติฐานขอที่ 5 ที่ตั้งไว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
อรุณี หลาเขียว (2557) ไดกลาวไววาปจจัยดานอาชีพมีความสัมพันธตอการรับประทานยาของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งการรับประทานยาเปนหนึ่งในพฤติกรรมการควบคุมโรคความดัน
โลหิตสูง ซึ่งพบวาหากกลุมตัวอยางไมประกอบอาชีพจะสงผลใหพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงต่ําลงไป
ดวย
ความพอเพียงของรายได มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (P-value < 0.01, r = 0.283) หมายความวา ผูปวยที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอ
เดือนที่เพียงพอจะทําใหมีพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงดีขึ้น ซึ่งผลการศึกษานี้ยอมรับสมมติฐานขอที่ 6
ที่ตั้งไว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของคนึง คํารังษี (2550) ที่ไดกลาวไววาปจจัยดานความพอเพียงของรายได
มีความสัมพันธกับการควบคุมระดับความดันโลหิตของผูปวยความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
หากกลุมตัวอยางไมมีความเพียงพอของรายไดที่เปนอยูจะทําใหพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงต่ํา สาเหตุ
เพราะกลุมตัวอยางที่อยูในกลุมอายุที่มากกวา 50 ป และสวนใหญไมมีอาชีพ ทําใหไมมีความพอเพียงตอรายไดเฉลี่ย
ของครอบครัว จึงสงผลตอพฤติกรรมในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของผูปวยไมดีตามไปดวย
ความฉลาดทางสุขภาพขั้นมีปฏิสัมพันธ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการควบคุมโรค
ความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญ (P-value < 0.01, r = 0.282) หมายความวา หากผูปวยที่มีความฉลาดทาง
สุขภาพขั้นมีปฏิสัมพันธในระดับที่สูงจะทําใหมีพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงที่ดีขึ้นดวย ซึ่งผลการศึกษา
นี้ยอมรับสมมติฐานขอที่ 7 ที่ตั้งไว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของชูเกียติ แสงบุญ (2555) ไดกลาววาความฉลาด
ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
สาเหตุที่ความฉลาดทางสุ ขภาพมีค วามสัมพั นธกั บพฤติกรรมการควบคุ มโรคความดั นโลหิตสู ง เปน ผลมาจาก
ความสามารถ และทักษะในการเขาถึงความรู ความเขาใจ เพื่อวิเคราะห ประเมินการปฏิบัติและตัดสินใจจัดการ
ตนเอง เมื่อผูปวยมีทักษะ ที่สูงขึ้นจะสามารถประยุกตใชขอมูลขาวสารในการวิเคราะห และจัดการสถานการณในการ
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ดํารงชีวิตประจําวันได จึงสงผลใหมีความสามารถในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิต
สูงที่ดีขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1.1 หนวยงานที่เกี่ยวของควรนํามาใชในการจัดโปรแกรมการพัฒนาความฉลาด โดยเนนกลุมที่รายไดนอย
ไมประกอบอาชีพ
1.2 สถานบริการสุขภาพที่เกี่ยวของควรมีการจัดทําสื่อ ฉลากยาที่เปนภาษามงหรือรูปภาพที่สามารถ
สื่อสารในการควบคุม พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในกลุมชาวเขาเผามง
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรนํามาใชมีการกําหนดมาตรการในการสงเสริมการพัฒนาความฉลาดขั้นพื้นฐานทางสุขภาพ เพื่อการ
พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในกลุมชาวเขาเผามง
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คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตําบลดอยฮาง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
The elderly qualityof life in Doi Hang Subdistricts, Mueang Chiangrai District,
Chiangrai Province
สุนันทา คําบุญเรือง 1* และ รุง วงศวัฒน2
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Sununta Khamboonruang1* and RungWongwat2
บทคัดยอ
การศึกษาเชิงสํารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ของผูสูงอายุตําบลดอยฮาง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายโดยทําการศึกษาจาก
กลุ ม ตั วอย า งที่เป น ผู สูง อายุจํ า นวน 235 คน เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช ในการศึ ก ษาคือ แบบสอบถามคุ ณ ภาพชี วิ ต ผูสู ง อายุ
ซึ่งดัดแปลงมาจาก เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกฉบับยอ แปลเปนภาษาไทยวิเคราะหขอมูลดวย
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสสแควร
ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในดานรางกายสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 82.6
ดานจิตใจผูสูงอายุสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 82.6 ดานสัมพันธภาพทางสังคมผูสูงอายุสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 62.6 และดา นสิ่งแวดลอ มผูสูงอายุส วนใหญอยูใ นระดับปานกลาง รอยละ 81.7 ระดั บ
คุณภาพชีวิตภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 83.0 และพบวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.010)
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ

Abstract
This survey research were aimed to determine the level of elderly quality of life and the affecting
factors. The 235 samples were random selected by simple random sampling. Data werecollected interviewed
questionnaireusingby WHOQOL –BREF –THA. Statistics used were descriptive statistics as frequency, percentage,
mean, standard deviation and the chi-square.
The result were found that majority of elderly quality of life in physical (82.6%), mental (82.6%), social
relationship (62.6%), environmental (81.7%) and overall (83.0%) were in medium level. The factors associated
with overall quality of life with a statistic significant at p < 0.05 was married status (p-value = 0.010).
Keywords: Qualities of life, The Elderly
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บทนํา
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งประชากรวั ย สู ง อายุ ใ นช ว งทศวรรษที่ ผ า นมาเป น ไปตามการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร า งของประชากรโลก กล า วคื อ จํ า นวนและสั ด ส ว นผู สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ 60 ป ขึ้ น ไป เพิ่ ม ขึ้ น ทางสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดคาดประมาณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงจากจํานวนผูสูงอายุ
ทั้งของโลกและของประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น อันเปนผลจากความกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุข
รวมทั้งการกระจายบริการดานสาธารณสุขและจากนโยบายการวางแผนครอบครัว ที่สงผลใหอัตราการเจริญพันธุ
ของประชากรลดลง จึงทําใหประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย,
2553)
ประเทศไทยในชวงเวลา 20ปที่ผานมาอัตราการเพิ่มประชากรของประเทศลดลงมาเนื่องจากนโยบายการ
คุมกําเนิด เปนผลทําใหปจจุบันและในอนาคตประชากรจะอยูในกลุมผูสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ ประกอบกับการ
สาธารณสุขและการแพทยที่เจริญขึ้น ทําใหประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้น เปนผลใหสังคมไทยเขาสูสังคมของผูสูงอายุ
ซึ่ ง ทางข อ มู ล ป 2543-2569 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568 สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณวาจํานวนประชากรรวมในป พ.ศ. 2543 มีประมาณ
67,042,000 คน จํานวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป จะมีประมาณ 7,522,800 คน หรือรอยละ 11.8 และจํานวน
ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป พ.ศ. 2568 จะมีประมาณ 14,452,000 คน หรือรอยละ 20 สถานการณดังกลาวนี้ ทําให
ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งหากมีการเตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงอายุและทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ยอมจะทําใหประเทศไทยมีประชากรที่มีคุณภาพ (ภูมิ โชคเหมาะ, 2552)
การที่สัดสวนและจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เชนนี้ยอมกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตอ
กลุมผูสูงอายุ ไมวาจะเปนดานการแพทยการสาธารณสุขการสวัสดิการสังคมและอื่น ๆ และการที่ประเทศไทยมี
เปาหมายและแนวโนมในการพัฒนาประเทศ จากประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศอุตสาหกรรม ที่ผานมาไดนํามา
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน แนวใหมมีผลกระทบตอกลุมประชากรผูสูงอายุในประเทศอันเปน
กลุมประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางรางกายและจิตใจ อันเนื่องมาจากสภาพรางกายที่เสื่อมโทรมตามธรรมชาติ
และจิตใจ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพรางกาย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ยอมมีผลตอการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพและบทบาทของผูสูงอายุในสังคม เชน การหยุดทํางานและขาดรายไดความรูสึกทอแทความ
เหงาความกังวลที่ถือวาตนอยูในภาวะบั้นปลายของชีวิต ภาวะเหลานี้ลวนเปนปญหาที่กลุมผูสูงอายุจะตองเผชิญ
รวมทั้งทําใหเกิดปญหาสังคมรูปแบบใหม ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแลวมีประสบการณเกี่ ยวกับปญหานี้ ไดใ ห
ความสําคัญและมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผูสูงอายุคอนขางมากทั้งทางดานทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุสําหรับประเทศไทยก็ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว ทําใหทุกฝายเริ่มใหความสําคัญ
กับโครงการที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุมากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยลาสุดไดมีพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.
2546 ที่คุมครองสิทธิของผูสูงอายุในดานตาง ๆ (ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ,2552)
จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งปรากฏจากรายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในจังหวัดเชียงราย พ.ศ.
2558 พบวาจากประชากรทั้งสิ้นประมาณ 453,644 คน มีประชากรผูสูงอายุจํานวน 57,967 คนหรือคิดเปนรอยละ
12.77 ของประชากรในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ป และจากการสํารวจประชากรผูสูงอายุในตําบลดอยฮาง ป 2558
มีประชากร จํานวน 573 คน ซึ่งเปนผูสูงอายุที่อยูในเขตตําบลดอยฮางที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป และขึ้นทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลดอยฮาง (สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2558)
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ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปนสิ่งจําเปนและเปนเรื่องเรงดวนที่รัฐควรเรงรีบในการดําเนินการ
หากไมมีการดําเนินการใด ๆ เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุของไทย ก็จะมีแนวโนมที่จะตองเผชิญกับปญหาความยากจน
ของผูสูงอายุ
จากขอมูลดังกลาว มีการเพิ่มของประชากรผูสูงอายุมากขึ้นทุก ๆ ป ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลดอยฮาง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะไดรับขอมูลที่แทจริงและถูกตอง
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพื้นที่ และที่สําคัญในการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพื่อใหทุกภาคสวนในพื้นที่ตําบลดอยฮาง มีสวนรวมในการสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อยูกับครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสุข

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุในเขตตําบลดอยฮางที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไปที่ขึ้นทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลดอยฮาง ป 2558 จํานวน 573 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูสูงอายุในเขตตําบลดอยฮางที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียน
รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลดอยฮาง ป 2558 จํานวน 573 คน โดยผูวิจัยไดคํานวณโดยการใชสูตรของ ทาโน ยา
มาเน (Taro Yamanae, 1973 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2542) พิจารณาระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ระดับ
0.05ไดกลุมตัวอยางจํานวน 235 คน
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามและดัดแปลงแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัย
โลก ชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOI_BREF_THAI) โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ซึ่งมีคําถาม ประกอบดวยคุณภาพชีวิต 4 ดานคือ
1. ดานรางกาย
2. ดานจิตใจ
3. ดานความสัมพันธทางสังคม
4. ดานสิ่งแวดลอม
ขั้นรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency)
คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และไคสแคว (Chi-Square)
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ผลการศึกษา
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ (N = 235)
ขอมูล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
60-64 ป
65-69 ป
70-74 ป
75 ปขึ้นไป
Mean = 68.22 S.D. = 6.57
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย
การศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
อาชีพ
เกษตรกรรม
คาขาย
รับจาง
ขาราชการบํานาญ
อื่นๆ
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 4,999 บาท
5,000–9,999
10,000–14,999
15,000–19,999
20,000 ขึ้นไป
Mean = 4802.13 S.D. = 5725.95

จํานวน

รอยละ

88
147

37.4
62.6

80
68
50
37

34.0
28.9
21.3
15.7

10
208
17

4.3
88.5
7.2

2
129
68
25
11

0.9
54.9
28.9
10.6
4.7

129
71
13
17
5

54.9
30.2
5.5
7.2
2.1

162
50
5
7
11

68.9
21.3
2.1
3.0
4.7
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ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูล
ปจจุบันอาศัยอยูกับใคร
อยูคนเดี่ยว
อยูกับคูสมรส
อยูกับบุตรหลาน
อยูกับญาติพี่นอง
โรคประจําตัว
มี
ไมมี
การใชบริการในรักษา
รพ.สต.
โรงพยาบาลของรัฐ
โรงพยาบาลเอกชน
คลินิก

จํานวน

รอยละ

4
157
38
36

1.7
66.8
16.2
15.3

135
100

57.4
42.6

150
74
5
6

93.8
31.5
2.1
2.6

จากตาราง 1 พบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.6 รองลงมาเปนชาย รอยละ 37.4
มีอายุใ นชวง 60–64 ป รอ ยละ 34.0 มีสถานภาพสมรส ร อยละ 88.5 สวนใหญได รับการศึกษาชั้ นประถมศึกษา
รอยละ 54.9 มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 54.9 รายไดตอเดือนซึ่งไดรับจากเบี้ยยังชีพและอาชีประจํา รอยละ 68.9
ผูสูงอายุสวนใหญไดอาศัยอยูกับคูสมรส รอยละ 66.8 ผูสูงอายุสวนใหญมีโรงประจําตัว รอยละ 57.4 และเขารับ
บริการในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 93.8
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามระดับคุณภาพชีวิตของผูส ูงอายุรายดาน (N = 235)
องคประกอบคุณภาพชีวิต
ดานรางกาย

ระดับ
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
รวม

ดานจิตใจ

ดี
ปานกลาง
ต่ํา
รวม

ดานความสัมพันธทางสังคม

ดี
ปานกลาง
ต่ํา
รวม
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จํานวน
19
194
22
235
5
194
36
235
43
147
45
235

รอยละ
8.1
82.6
9.4
100
2.1
82.6
15.3
18.3
62.6
19.1
100
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ตาราง 2 (ตอ)
องคประกอบคุณภาพชีวิต
ดานสิ่งแวดลอม

ระดับ
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
รวม

จํานวน
36
192
7
235

รอยละ
15.3
81.7
3.0
100

จากตาราง 2 พบวา องคประกอบคุณภาพชีวิตดานรางกาย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 82.6 รองลงมา
อยูในระดับต่ํา รอยละ 9.4 และในระดับดี รอยละ 8.1 ดานจิตใจอยูในระดับปานกลาง รอยละ 82.6 รองลงมาอยูใน
ระดับต่ํารอยละ 15.3 ระดับดี รอยละ 2.1 ดานความสัมพันธทางสังคม อยูในระดับปานกลาง รอยละ 62.6 รองลงมา
อยูในระดับต่ํา รอยละ 19.1 ระดับดีรอยละ 18.3 ดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลางรอยละ 81.7 รองลงมาอยูใน
ระดับดีรอยละ 15.3 ระดับดีรอยละ 3.0
ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามระดับคุณภาพชีวิตของผูส ูงอายุ (N = 235)
ระดับคุณภาพชีวิต
ดี
ปานกลาง
ต่ํา

จํานวน
21
195
19

รอยละ
8.9
83.0
8.1

จากตาราง 3 พบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตภาพรวมทุกดานในอยูระดับปานกลาง รอยละ 83.0 รองลงอยูใน
ระดับดี รอยละ 8.9 และระดับต่ํา 8.1
ตาราง4 แสดงปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิต(N=235)
ตัวแปร
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได
การอยูอาศัย
โรคประจําตัว
การรักษาพยาบาล

χ2
2.202
3.090
9.207
0.562
0.3961
1.897
5.145
1.951
2.335

P-value
0.332
0.213
0.010*
0.755
0.138
0.387
0.076
0.377
0.311

หมายเหตุ: * P-value <0.05
จากตาราง 4 พบวา ขอมูลทั่วไปที่มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก สถานภาพสมรส (p-value < 0.010) และ
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ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิต ไดแก เพศ (p-value = 0.332) อายุ (p-value = 0.213) ระดับ
การศึกษา (p-value = 0.755) อาชีพ (p-value = 0.138) รายได (p-value = 0.387) การอยูอาศัย (p-value = 0.076)
โรคประจําตัว (p-value = 0.377) และการรักษาพยาบาล (p-value = 0.311)

สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.6 มีอายุในชวง 60–64 ป รอยละ 34.0
มีสถานภาพสมรส รอยละ 88.5 สวนใหญไดรับการศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 54.9 มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ
54.9 รายไดตอเดือนซึ่งไดรับจากเบี้ยยังชีพและอาชีพประจํา รอยละ 68.9 สวนใหญไดอาศัยอยูกับคูสมรส รอยละ
66.8 โรคประจําตัว รอยละ 57.4และรับบริการการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 93.8
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามองคประกอบทั้ง
4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม จัดอยูในระดับปานกลางดังนี้
1. คุณภาพชีวิตดานรางกาย ผูสูงอายุสวนใหญมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปลานกลาง โดยผูสูงอายุสามารถ
ทํางานประกอบกิจวัตรประจําวันไดตามปกติ ตลอดจนการเจ็บปวย เชนปวดหัว ปวดทอง หรือปวดตามตัว ซึ่งทําให
ผูสูงอายุไมสามารถทําในสิ่งตองการได ผูสูงอายุมีการพักผอนอยางเพียงพอ และสามารถไปไหนมาไหนไดดวยตนเอง
และมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเหมาะสมกับวัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจีราพร ทองดี, ดาราวรรณ รองเมือง และ
ฉันทนา นาคฉัตรีย (2555) พบวาประชาชนผูสูงอายุสวนมากมีคุณภาพชีวิตปานกลางโดยสามารถประกอบกิจวัตร
ประจําวันไดตามปกติไมวาจะเปนอาหาร แปรงฟนและอาบน้ําไดเอง ตลอดจนอาการเจ็บปวยของผูสูงอายุ เชน อาการ
ปวดหัว ปวดทอง หรือปวดตามตัว ซึ่งทําใหผูสูงอายุไมสามารถทําในสิ่งที่ตองการไดนั้นเกิดขึ้น สวนการนอนหลับ
พักผอนเพื่อมีพละกําลังในการกระทําสิ่งตาง ๆ ในแตละวันนั้นผูสูงอายุระบุวา อยูในระดับปานกลางเชนกัน
2. คุณภาพชีวิตดานจิตใจผูสูงอายุสวนใหญอยูในระดับปานกลางรูสึกพึงพอใจในชีวิต เชนมีความสุข สงบมี
สมาธิในการทํางานและกิจกรรมตางๆรูสึกพึงพอใจในตนเองและยอมรับรูปรางหนาตาของตนเองไมคอยรูสึกวิตก
กังวลรูสึกมีกําลังใจและชีวิตของตนเองมีความหมายและมีคุณคาในตัวเอง ตอบุตร หลาน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของจี
ราพร ทองดี, ดาราวรรณ รองเมือง และฉันทนา นาคฉัตรีย (2555) พบวา ประชาชนผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตใน
ระดับปานกลางโดยผูสูงอายุมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่เปนความเชื่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใด เชน ศาสนาซึ่งทําใหผูสูงอายุมีชีวิตและ
จิตใจที่เขมเข็ง และรูสึกวามีคุณคาในตัวเอง ตอบุตรหลาน ญาติ และมีความพึงพอใจในชีวิต
3. ดานความสัมพันธทางสังคม ผูสูงอายุสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ผูสูงอายุมีสัมพันธภาพระหวาง
สมาชิกในครอบครัวเปนมิตรกับผูอื่น และเพื่อนบานใกลเคียง และเขารวมกิจกรรมตามความเหมาะสมและกําลังของ
ตนเองมีความพอใจในการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว และพอใจในการชวยเหลือจากเพื่อนบานเวลามีเหตุฉุกเฉิน
ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของพจนา ศรีเจริญ (2544) ที่สะทอนวาการใหผูสูงอายุเปนวิทยากรใหความรู ประสบการณตาม
ความถนัดจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนในชุมชนยอมรับนับถือ เกิดเครือขายการทํางานรวมกันระหวางผูสูงอายุกับ
ชุมชน ที่สําคัญเปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนหรือทองถิ่นไดเปนอยางดีตอไป ดังนั้นแนวทางการพัฒนา
คุณ ภาพชีวิ ต ดา นการรวมกลุ มทางสั ง คมของผูสู ง อายุ ควรที่ จะเนน การจั ดตั้ งกลุ มหรื อชมรมผูสู ง อายุ เพื่ อ สร า ง
เครือขายทางสังคมสาหรับผูสูงอายุ การสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนโดยสื่อสาร
ผานผูนาชุมชน
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4. ดานสิ่งแวดลอมผูสูงอายุ สวนใหญอยูในระดับปานกลางผูสูงอายุมีความพอใจในสภาพแวดลอม ที่อยู
อาศัยมั่นคงและปลอดภัย มีเงินพอใชในการอยูอาศัยและใชจายในสิ่งที่จําเปน ไดรับรูขาวสารและขอมูลตาง ๆ
ในชีวิตประจําวันและสะดวกสบายในการเดินทางไปในที่ตาง ๆ ตามความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดครองกับวิจัยของ
เกียรตินัดดา พึ่งสมบัติ (2550) พบวา ผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตในดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง ผูสูงอายุ
มีความพอใจในสภาพแวดลอมในบานและที่ชุมชน ไดรับรูไดรับฟง ขอมูลขาวสารตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ผูสูงอายุมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นสิ่ ง แวดล อ ม ในระดั บ ปานกลาง ได แ ก ป ญ หาภั ย น้ํ า ท ว ม ภั ย แล ง และภั ย ธรรมชาติ ที่ เกิ ด ขึ้ น
ขอเสนอแนะวาทางองคการบริหารสวนตําบลไดจัดตั้งงบประมาณ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ และมอบหมายให
เจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเขาไปชวยเหลือและดูและเบื้องตน
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จัดทําแนวทางในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนใหมีการจัด
ประชุมหาตัวแทนจากคนในครอบครัวของผูสูงอายุ เขามารวมเสนอแนวทางในการดูแลผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และยั่งยืนตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เพื่อเปนประโยชนในการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชน เพื่อรวมกันสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในแตละดานอยางเหมาะสม
2. ควรมีการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ เพื่อใชแบงกลุมผูสูงอายุและวางแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะกลุม
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แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานนาหลวง อําเภอสอง จังหวัดแพร
A guidelines for solid waste management for Naloung community, Song district,
Phrae province
โยธิน หนองซิว 1*และ ประจวบ แหลมหลัก2
6

Yotin Nongsiw1*and PrachuabLamluk2
บทคัดยอ
การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานนาหลวง ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร
เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของชุมชน แนวทางการจัดการขยะ
ของชุมชน และประเมินผลของการนําแนวทางการจัดการขยะไปใชจริง โดยผูวิจัยไดแบงการศึกษาอกเปน 2 ระยะคือ
ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชน ทบทวนปญหาการจัดการขยะของชุมชน ศึกษาแนวทางการจัดการขยะของชุมชนและทํา
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการจัดการขยะ เก็บขอมูลโดยการใชแบบสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชน ประเด็นการสนทนา
กลุม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติติการ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ระยะที่ 2 การปฏิบัติ
ตามแผนและการประเมิ ล ผลแนวทางการจั ด การขยะโดยใช แ บบสอบถาม แบบการสั ง เกต การชั่ ง น้ํ า หนั ก ขยะ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย รอยละ เปรียบเทียบคาคะแนนกอนหลัง(Sign rank test)และการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)
ผลการศึกษา พบวา ผูรวมกระบวนการศึกษามองวาคนในชุมชนขาดความรูและความสนใจในการคัดแยก
ขยะกอนทิ้ง ทําใหบอขยะเต็มเร็ว ถังขยะไมเพียงพอและเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน และคนในชุมชนทิ้งขยะไมเปนที่
ทําใหตามที่สาธารณะและสองขางทางของชุมชนสกปรกเต็มไปดวยขยะ ผูรวมศึกษาไดรวมกันจัดทําแนวทางการ
จัดการขยะคือ 1) ลดการใชถุงพลาสติกและวัสดุที่กอใหเกิดขยะมากขึ้นในชุมชน 2) สรางมาตรการในการลดการเกิด
ขยะในชุมชน 3) สรางความตะหนักใหชาวบานชวยกันแยกขยะเพื่อลดปริมาณกอนทิ้ง 4) มีกิจกรรมเก็บขยะตามที่สา
ธารณของหมูบานเดือนละครั้ง 5) สอนใหชาวบานแยกขยะและใชประโยชนจากขยะ 6) สรางแรงจูงใจในการจัดการ
ขยะ และไดมี การนํา แนวทางไปสู การปฏิ บัติโดยการทํ าแผนปฏิบัติการ ซึ่งผลที่ได หลังจาการปฏิ บัติตามแผนคื อ
จํานวนขยะลดลงจากกอนดําเนินการรอยละ 39.73 ครอบครัวในชุมชนคัดแยกขยะเพิ่มขึ้นจากกอนดําเนินกิจกรรม
รอยละ 78.16 ระดับความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการขยะอยูที่ระดับพึงพอใจมากสุด พฤติกรรมการจัดการขยะ
ของชุมชนหลังการใชแนวทางการจัดการขยะมากกวากอนการจัดการขยะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(p<0.001*)
คําสําคัญ: แนวทาง การจัดการขยะ
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Abstract
Study on a guidelines for solid waste management at Ban Naloung community, Song district, Phrae
province study research (Action research) aims to study the community context. The waste management of
community and evaluation of the implementation of waste management into practice. The researchers divided
the study into twophases, the first breast study urban context, standard revisit the issue of waste management
plans and community-based approach to waste management. Using survey data collected by community basis,
the discussion group, the workshop flawless. Data were analyzed using content analysis. Phase 2 of the plan
and the results of Muller waste management approach using questionnaires, observations weighing garbage.
Data were analyzed using statistical averages, percentage points ahead of the comparative value (Sign ranktest)
and analysis of content (Content Analysis).
The study found that co-education process that people in the community, lack of knowledge and
interest in the waste before disposal. Makes even landfill Trash is not enough and the breeding of flies. And the
community litter is made by the public and the communities on either side of the dirt-filled garbage. The study
was co-organizedapproach to waste management is doing. 1) Reduce the use of plastic bags and waste
materials that pose a greatercommunity. 2) Establish measures to reduce waste in the community. 3) A heavy
fine, the villagers helped to reducethe amount of waste before disposal. 4) A collection of villages, according to
the public once a month. 5) Instructing residents to separate waste and use of waste. 6) Create incentives for
waste management. And have adopted the guidelines into practice by the action plan. As a result, after the
implementation of the plan. Waste decreased from 39.73 percent before the families in the community waste
segregation activities increased from the previous 78.16 percent. Satisfaction level approach to
wastemanagement at the highest level of satisfaction. Waste management behavior of communities after the
implementation of waste management, waste management, rather than before a significant level of 0.05
(p < 0.001).
Keywords: guidelines, waste, management

บทนํา
ขยะเปนผลผลิตจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษย ปจจุบันสภาพสังคมอยูในสภาวะที่เรงรีบ มนุษยไดคิดคน
สิ่งอํานวยความสะดวกขึ้นเพื่อใหสามารถเอาชนะธรรมชาติและใชชีวิตไดสะดวกสบายขึ้น วัสดุเหลานี้เมื่อหมดอายุการ
ใช ง านแล ว ไม ส ามารถสลายไปเองตามธรรมชาติ ไ ดโ ดยเร็ว ทํ า ให เกิ ดเป น ขยะที่ สะสมบนผิ ว โลกเปน จํ า นวนมาก
จากการศึ ก ษาปริ ม าณขยะของชุ มชนเมือ งทั่ ว โลกโดยธนาคารโลก พบวา ปริ มาณขยะเพิ่ ม มากขึ้ น ในแถบเอเชี ย
ตะวันออกและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งแถบเอเชียซึ่งสวนใหญเปนขยะที่มาจากประเทศจีน ประมาณ 270
ลานตันตอป หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 0.95 กิโลกรัมตอวัน (Thaiplubica, 2555) สําหรับประเทศไทยจากการสํารวจ
ในป 2557 พบวา มีขยะมูลฝอยในชุมชนเกิดขึ้นทั่วประเทศ 26.17 ลานตัน จากประชากร 64.96 ลานคน (สํานัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2558) คิดเปนปริมาณขยะ 1.10 กิโลกรัม/คน/วัน และเปนขยะที่สามารถนํากลับไปใชได
เพียง 4 ลานตัน และเปนขยะที่กําจัดไดอยางถูกตองเพียง 7 ลานตัน สําหรับจังหวัดแพรนั้นจัดอยูในลําดับที่ 8 ของ 20
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จังหวัดที่มีปญหาการจัดการขยะมูลฝอยและการนํากลับมาใชใหม โดยพบวามีปริมาณขยะเกิดขึ้น 1.59 แสนตันตอป
จากประชากร 4.55 แสนคน คิดเปนปริมาณขยะ 0.96 กิโลกรัม/คน/วัน และขยะที่ถูกนํากลับไปใชมีเพียง 0.25 แสน
ตันตอปและขยะที่ดีรับการกําจัดที่ถูกตองมีเพียง 0.14 แสนตันตอป สวนขยะที่เหลือเกิดการสะสมบนพื้นดิน (กรม
ควบคุมมลพิษ,2558) สําหรับชุมชนบานนาหลวง พบวาจากการสํารวจในป 2556 พบวาขยะสวนใหญมาจากสวนของ
ครัวเรือนโดยเฉพาะบานที่มีการประกอบกิจการคาขาย ขยะที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนขยะจําพวกถุงพลาสติกและขวดแกว
และจาการสํา รวจปริม าณขยะหน าบ อ ทิ้ง ขยะก อนเผาพบว า มี ปริ ม าณขยะเกิด ขึ้ นในชุม ชน 10 ตั นต อ เดื อ นจาก
ประชากรทั้งหมดในชุมชน 503คน คิดเปน 0.66 กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งมากกวาตัวชี้วัดของสํานักนโยบายและแผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
การบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนวาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตองไมเกิด 0.4
กิโลกรัม/คน/วัน สวนการจัดการขยะพบวาประชาชนยังจัดการขยะไมถูกตอง โดยขยะที่เกิดขึ้นถูกทิ้งรวมกันที่ถังขยะ
หนาบานโดยไมมีการคัดแยกขยะกอนทิ้งและทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือนจะมีรถมาเก็บขนขยะไปทิ้งบนที่ราบบน
ภูเขาหลังหมูบานแลวทําการเผารวมกันโดยไมมีการคัดแยกขยะกอนเผา ทําใหเกิดมลพิษและเศษวัสดุที่เผาไมหมดทับ
ถมกันจํานวนมาก สงผลใหชุมชนตองเปลี่ยนที่ทิ้งขยะบอยขึ้นเรื่อยๆ และกอเกิดแหลงเพาะพันธแมลงวันจากขยะเปยก
และยังพบวาชุมชนขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการขยะ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนา
หลวง, 2556)
จากปญหาและแนวทางปฏิบัติขางตนผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดการขยะของชุมชน
บานนาหลวง ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความตองการของชุมชนและสงผลใหปริมาณขยะในชุมชนลดลง โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อ
ศึกษาริบทของชุมชน ศึกษาแนวทางการจัดการขยะในชุมชน และประเมินผลของแนวทางการจัดการขยะของชุมชน
บานนาหลวง ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาแนวทางการจัดการขยะของชุมชนบานนาหลวง ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของชุมชน แนวทางการจัดการขยะของ
ชุมชน และประเมินผลของการนําแนวทางการจัดการขยะไปใชจริง โดยผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 2 ระยะคือ
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชนที่ มี ผ ลต อ การจั ด การขยะ ทบทวนป ญ หาของชุ ม ชนและทํ า แผน
ปฏิบัติการ
ผูใหขอมูลหลัก
1. ประชากรทั่ ว ไปในชุ ม ชนเพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทของชุ ม ชนโดยการสุ ม ตั ว อย า งแบบ สโนท บ อล (Snowball
sampling) โดยตัวแทนแรกเลือกเปนผูใหญบานนาหลวงและคนหาผูมีขอมูลคนตอไปจากตัวแทนคนแรกจนกวาจะได
ขอมูลครบตามที่ตองการ
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหปญหาของชุมชนคือสภาผูนําชุมชนบานนาหลวง จํานวน 30 คน ศึกษาใน
ประชาชนทั้งหมด
3. กลุมตัวอยางในการศึกษาการสรางแนวทางการจัดการขยะในชุมชนประกอบดวยสภาผูนําชุมชนบานนา
หลวง ศึกษาในประชากรทั้งหมด จํานวน 30 คนตัวแทนประชาชนในชุมชนบานนาหลวง จํานวน 165 หลังคาเรือน ๆ
ละ 1 คน ศึกษาในประชากรทั้งหมดจํานวน 165 คน
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง แบบบันทึกประจําวัน บันทึกการศึกษาจากเอกสารวิชาการ แนว
ทางการสนทนากลุม กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบบันทึกประจําวันเครื่องบันทึกเสียง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การศึกษาบริบทชุมชน
2. การวิเคราะหปญหาการจัดการขยะในชุมชนโดยการสนทนากลุมและประชุมประชาคม เก็บขอมูลโดยการ
จดบันทึก บันทึกเสียง เก็บภาพ
3. การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาขยะในชุมชนอยางมีสวนรวม บันทึกผลกิจกรรมโดยการจด
บันทึก บันทึกเสียงและภาพถาย
การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิ ี่ใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 2 การปฏิบัติตามแผนและการประเมิลผลแนวทางการจัดการขยะ
ผูใหขอมูลหลัก
ผูใหขอมูลที่ใชในการนําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการจัดการขยะไปสูการปฏิบัติจริงและประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการในการจัดการขยะแบบมีสวนรวมของชุมชนไดแกกลุมสภาผูนําชุมชน ตัวแทน
หลังคาเรือนในชุมชนจํานวน 165 หลังคาเรือน ๆ ละ 1 คนทําการศึกษาในประชากรทั้งหมด
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการจัดการขยะจากระยะที่ 1 แบบบันทึกประจําวันของผูวิจัย (Daily filed note)
และกลองบันทึกภาพ แบบสังเกตแบบไมมีสวนรวมแบบมีโครงสรางและแบบสอบถามความพึงพอใจตอแนวทางการ
จัดการขยะในชุมชนซึ่งประกอบไปแบบบันทึกจํานวนปริมาณขยะหนาบอกอนและหลังดําเนินการและแบบสอบถาม
พฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน
ตรวจสอบแบบสอบถามโดยพิจารณาจากความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
จากการหาค า IOC หาคาความเชื่อ มันโดยการหาคา สัมประสิ ทธิ์อั ลฟาของครอนบาก ไดคา ความเชื่ อมัน ของ
แบบสอบถามพฤติกรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจเทากับ 0.82 และ 0.74 ตามลําดับ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
1.1 การสังเกตแบบไมมีสวนรวมโดยผูศึกษาเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน จดบันทึกและถายรูป
1.2 ประเมินความพึงพอใจตอการจัดการขยะในชุมชนหลังการดําเนินกิจกรรม
2. การเปลี่ยนแปลงจากผลของการปฏิบัติการ
2.1 การเก็บขอมูลน้ําหนักขยะหนาบอโดยการชั่งขยะกอนจะนําไปทิ้งบันทึกขอมูลในแบบบันทึก
2.2 การใชแบบสังเกตแบบมีสวนรวมในการเก็บขอมูลการคัดแยกขยะและการจัดการขยะ
2.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการขยะกอนและหลังการดําเนินกิจกรรม
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การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิ ี่ใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
วิเคราะหเชิงปริมาณใชสถิติ Sign rank test

ผลการศึกษา
สวนที่ 1 บริบทของชุมชน
ผลการศึกษาบริบทของชุมชน พบวา วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในชุมชนจากการประกอบอาชีพเพื่อการยัง
ชีพเปลี่ยนเปนการประกอบอาชีพเพื่อการพานิชมากขึ้น เนื่องจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีเขามาถึงในชุมชน
ผูคนมีความตองการในการอุปโภคสินคาสิ้นเปลืองเชนคอมพิวเตอร มือถือ มากขึ้นประชาชนจึงตองแสวงหาเงินในการ
จับจายมากขึ้นเปนเงาตามตัว ทําใหกลายเปนวิถีชีวิตที่ตองแขงขันเรงรีบ ผูคนตองการความสะดวกสบายมากขึ้น
อาหารสําเร็จรูป ถุงพลาสติก กลองโฟม จึงเขามาเปนสวนเติมเต็มความสะดวกสบายใหคนในชุมชน จึงทําใหขยะใน
ชุมชนบานนาหลวงเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว จากการสํารวจพบวาขยะในชุมชนสวนใหญเปนขยะจําพวกพลาสติก
รองลงมาคือ วัชพืช/กิ่งไม เศษแกว เศษอาหาร ตามลําดับ สําหรับการจัดการขยะของคนในชุมชนนั้นพบวาประชาชน
ทั่วไปจะนําขยะไปทิ้งลงถังขยะแลวมีรถมาเก็บทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือนแลวนําไปทิ้งรวมกันในที่ทิ้งขยะของชุมชน
โดยการกองทิ้งไวกลางแจงและทําการเผาภายหลัง นอกจากนี้ยังมีบางสวนที่ทําการเผาเองในที่แจงและนําไปทิ้งตาม
ชายปา ประชาชนยังมีพฤติกรรมทิ้งขยะไมเปนที่ทําใหสองขางถนนเต็มไปดวยขยะ ชุมชนขาดการจัดการขยะที่ถูกตอง
และไมไดรับความชวยเหลือจากองคกรทองถิ่นและสวนราชการ
สวนที่ 2 แนวทางการจัดการขยะของชุมชน
1. ประเด็นปญหาที่ชุมชนเลือกในการแกไขปญหา
ประเด็นที่ชุมชนมองวาขยะกําลังเปนปญหาคือบอขยะเต็มเร็ว ถังขยะไมเพียงพอคนทิ้งขยะไมเปนที่ทําใหมี
ขยะตามสองขางถนนของหมูบานและที่สาธารณะ คนในหมูบานไมมีความสนใจในการจัดการขยะแมลงวันเยอะขึ้น
เนื่องจากขยะเปยกประชาชนขาดความรูและความสนใจในการคัดแยกขยะกอนทิ้ง
2. แนวทางการแก ไ ขที่ ชุ ม ชนต อ งการเพื่ อ ทํ า แผนระยะสั้ น การแก ป ญ หาที่ ต น เหตุ ไ ด แ ก 1) ลดการใช
ถุงพลาสติกและวัสดุที่กอใหเกิดขยะมากขึ้นในชุมชน สรางมาตรการในการลดการเกิดขยะในชุมชน สรางความตะหนัก
ใหชุมชนโดยการรณรงค 2) แกปญหาที่การจัดการขยะ ไดแกรณรงคใหชาวบานชวยกันแยกขยะเพื่อลดกอนทิ้ง มี
กิจกรรมเก็บขยะตามที่สาธารณของหมูบานเดือนละครั้ง สอนใหชาวบานแยกขยะและใชประโยชนจากขยะสราง
แรงจูงใจในการจัดการขยะ
3. แผนระยะสั้นตามแนวทางการจัดการขยะ
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนไดจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการจัดการปญหาขยะที่ชุมชน
เลือก ดังตอไปนี้
3.1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมใหความรูประชาชนในการจัดการขยะที่ถูกตอง
3.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงคลดการใชถุงพลาสติก/โฟม และรณรงคใหมีการคัดแยกขยะในชุมชน
3.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมซื้อขายขยะเดือนละ 1 ครั้งโดยมีการนัดหมายผูซื้อขยะมารับซื้อขยะที่คนใน
ชุมชนไดคัดแยกไวในทุกวันที่ 30 ของเดือน
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3.4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมผาปาขยะชุมชน
3.5 กิจกรรมที่ 5 การจัดประกวดเขตบานปลอดขยะ
3.6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมปนเก็บตกทุกวันที่ 15 ของเดือน ในชวงเย็น
สวนที่ 3 ผลจากการนําแนวทางการจัดการขยะไปดําเนินการจริง
1. ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของผูรวมศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 67.9 ที่เหลือเปนเพศชาย รอยละ 32.1
สวนใหญมีชวงอายุ 36-45 ป รอยละ 30.9 สถานภาพสมรส สวนใหญมีสภาพสมรสแลวรอยละ 77.6 รองลงมาคือ
โสด หม ายและหยา รา งรอ ยละ 13.3, 7.3 และ 1.8 ตามลําดั บ สถานภาพในครอบครัว สว นใหญเปนสมาชิ กใน
ครอบครัว รอยละ 87.10 ผูรวมศึกษาสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 78.8 มีรายไดสวนใหญมีรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 49.1 และมีรายไดตั้งแต ระหวาง 5,001-10,000 บาท รอยละ 43.6 รองลงมาคือมี
รายไดอยูในชวง 10,001-15,000 บาทระดับการศึกษาของผูรวมศึกษา สวนใหญระดับประถมศึกษา รอยละ 70.9
2. ปริมาณขยะในชุมชนพบวากอนดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะ อัตราการเกิดขยะอยูที่ 0.57
กิโลกรัม/วัน/คน หลังจากดําเนินกิจกรรมได 2 เดือน พบวาปริมาณขยะลดลงเหลือ 0.35 กิโลกรัม/วัน/คน และ 0.32
กิโลกรัม/วัน/คนในเดือน กุมภาพันธและมีนาคมตามลําดับ และพบวาปริมาณขยะในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเปน 0.35
กิโลกรัม/วัน/คน ซึ่งสาเหตุที่ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นในเดือนนี้เนื่องจากเปนชวงเทศกาลสงกรานตมีประชาชนกลับเขา
มาในหมูบานเพิ่มมากขึ้นรวมกับมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทําใหมีขยะเพิ่มมากขึ้นโดยปริมาณขยะของเดือน กุมภาพันธ
มีนาคม และเมษายนที่ลดลงจากเดือน มกราคม คือลดลงรอยละ 38.99, 43.09 และ 37.12
3. การคัดแยกขยะและขายเปนเงินของคนในชุมชน กอนเริ่มดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะ
ชุมชนมีจํานวนครัวเรือนที่ทําการคัดแยกขยะแลวนําไปขายเปนเงินจํานวน 12 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 7.27
ของหลังคาเรือนทั้งหมดในชุมชน หลังดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะพบวาประชาชนมีการจัดการขยะ
เพิ่มมากขึ้น โดยพบวามีการการคัดแยกขยะแลวนําไปขายเปนเงินจํานวน 75 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 78.16 ของ
หลังคาเรือนทั้งหมดในชุมชน โดยเพิ่มขึ้นจากกอนดําเนินกิจกรรมรอยละ 78.16
4.ระดับความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการขยะ
ตาราง 1 ระดับความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการขยะของชุมชน
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
1) พึงพอใจมากที่สุด
2) พึงพอใจมาก
3) พึงพอใจปานกลาง
4)พึงพอใจนอย
5) พึงพอใจนอยที่สุด
รวม
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จํานวน

รอยละ

81
72
6
0
6
165

49.1
43.6
3.6
0
3.6
100.00
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จากตาราง 1 พบวา ระดับความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการขยะของชุมชนหลังการดําเนินกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการขยะ พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการขยะในระดับ พึงพอใจมาก
ที่สุด รอยละ 49.1 ลองลงมาคือ พึงพอใจมาก รอยละ 43.6 และพึงพอใจปานกลางและพึงพอใจนอยสุดรอยละ 3.6
จึงสรุปไดวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการขยะของชุมชนที่ไดมีการดําเนินการมาแลว
3เดือน
5. พฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชน
ตาราง 2 เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะโดยการวัดกอนและหลังการดําเนิน
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะในชุมชนบานนาหลวง

กอนการดําเนินกิจกรรม
หลังการดําเนินกิจกรรม

คะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะ
�
จํานวน
S.D.
X
165
25.58
6.53
165
28.29
5.75

p-value
<0.001*

หมายเหตุ:โดยใชสถิติ Sign test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
*P<0.001
จากตาราง 2 พบวา คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนกอนและหลังการดําเนินกิจกรรม
เทากับ 25.58 และ 28.29 ตามลําดับ พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) แสดงวาหลังการดําเนินกิจกรรม
ประชาชนมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนสูงกวากอนการดําเนินกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลการศึกษา
บริบทของชุมชน
ผลการศึกษาบริบทของชุมชน พบวา วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในชุมชนจาการประกอบอาชีพเพื่อการยังชีพ
เปลี่ยนเปนการประกอบอาชีพเพื่อการพานิชมากขึ้น เนื่องจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีเขามาถึงในชุมชน ผูคน
มีความตองการในการอุปโภคสินคาสิ้นเปลือง ผูคนมีวิถีชีวิตที่ตองแขงขันเรงรีบ จึงตองการความสะดวกสบายมากขึ้น
อาหารสําเร็จรูป ถุงพลาสติก กลองโฟม จึงเขามาเปนสวนเติมเต็มความสะดวกสบายใหคนในชุมชน จึงทําใหขยะใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้นเชนกันเชนเดียวกับการศึกษาของอภิญญา ใจดี (2558) ที่ศึกษาบริบทของชุมชนชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยน
บานน้ําต้ํา ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยาที่พบวา วิถีชิวิติที่เปลี่ยนไปของคนในชุมชนทําใหนิยมความ
สะดวกสบาย รวดเร็วจึงซื้ออาหารบริโภคจากรถเร และมีการนําเอาวัสดุที่ยอยสลายยากเชนพลาสติกและโฟมเขามา
ในชุมชน จากการสํารวจพบวาขยะในชุมชนสวนใหญเปนขยะจําพวกพลาสติก รองลงมาคือ วัชพืช/กิ่งไม เศษแกว เศษ
อาหาร ตามลําดับ เชนเดียวกับการศึกษาของสมบัติ ชมพูนอย (2550) ที่ศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม จังหวัดอุตรดิตถ พบวาขยะสวนใหญเปนพลาสติก รองลงมาคือ ขยะ
จําพวกขยะจําพวกเศษอาหาร กระดาษและขยะอื่น ๆ และแตกตางกับการศึกษาของศุภกรณ แสงราช (2552) ที่ศึกษา
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของเขตเทศบาลเมืองแมสอดอําเภอแมสอด จังหวัดตาก และ การศึกษาของอนันต
ขัมภรัตน และวรรณา สายแกว (2549) ที่ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ที่พบวาขยะที่มีมากที่สุดคือขยะจําพวกเศษอาหาร รองลงมาคือขยะจําพวกพลาสติก ซึ่งที่มีความแตกตางกันเนื่องจาก
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บริบทของชุมชนบานนาหลวงเปนชุมชนบทขยะจําพวกเศษอาหารประชาชนสวนใหญจะเทใหสุนัขกินหรือเททิ้งตามหลัง
บาน ตางกับชุมชนเมืองที่ตองเททิ้งตามถังขยะ สําหรับการจัดการขยะของคนในชุมชนนั้นพบวาประชาชนทั่วไปจะนํา
ขยะไปทิ้งลงถังขยะแลวมีรถมาเก็บทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือนแลวนําไปทิ้งรวมกันในที่ทิ้งขยะของชุมชนโดยการ
กองทิ้งไวกางแจงและทําการเผาภายหลัง นอกจากนี้ยังมีบางสวนที่ทําการเผาเองในที่แจงและนําไปทิ้งตามชายปา
เชนเดียวกับการศึกษาของดิลก ยินดีชาติ (2553) ในการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลคะเชนทร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบวาประชาชนมีการจัดการขยะ โดยการกองและเผา
กลางแจง และการศึกษาของอาบัส ทะมิมะดิง (2553) ที่ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนขององคการบริหาร
สวนตําบลสะเอะ อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ที่พบวาประชาชนมีการจัดการขยะโดยการทิ้งลงแมน้ํา ลําธาร การฝง
กลบที่ไมถูกตอง การทิ้งไวริมรั้วหลังบาน
แนวทางการจัดการขยะของชุมชน
ปญหาการจั ดการขยะที่ ชุมชนมองว าตองแกไข ไดแ ก บอ ขยะเต็มเร็ ว ถัง ขยะไมเพีย งพอ สอดคลองกั บ
การศึกษาของอุทัย ทุมไพร (2553) ที่ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลตําบลนางัว อําเภอน้ําโสมจังหวัด
อุดรธานี ที่พบวาปญหาสวนใหญของชุมชนในดานการจัดการขยะมูลฝอยคือปริมาณขยะมูลฝอยมีปริมาณมากทําให
ปริมาณพื้นที่รองรับขยะไมเพียงพอ ซึ่งขยะสวนใหญมาจากครัวเรือนเปนสวนใหญ นอกจากนี้ยังมีปญหาคนทิ้งขยะ
ไมเปนที่ทําใหมีขยะตามสองขางถนนของหมูบานและที่สาธารณะ คนในหมูบานไมมีความสนใจในการจัดการขยะ
แมลงวันเยอะขึ้นเนื่องจากขยะเปยก ประชาชนขาดความรูและความสนใจในการคัดแยกขยะกอนทิ้งซึ่งปญหาเหลานี้
เปนปญหาที่ชุมชนเลือกเพื่อที่จะแกไข
ในสวนของแนวทางการแกไขที่ชุมชนตองการเพื่อทําแผนระยะสั้นไดแกลดการใชถุงพลาสติกและวัสดุที่
กอใหเกิดขยะมากขึ้นในชุมชน สรางมาตรการในการลดการเกิดขยะในชุมชนสอดคลองกับการศึกษาของชาญวิทย
วิณ เรศ (2553) ที่ ศึ ก ษาสภาพป ญ หาและการจัด การขยะมู ล ฝอยขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลช า งมิ่ ง อํ า เภอ
พรรณนานิคมที่พบวา การการออกขอบัญญัติ กฎระเบียบในดานการจัดการขยะมูลฝอยที่มีบทลงโทษที่ชัดเจนเปน
แนวทางหนึ่งในการจัดการขยะ สรางความตะหนักใหชุมชนโดยการรณรงคใหชาวบานชวยกันแยกขยะเพื่อลดกอนทิ้ง
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของประพจน สังหมื่นเมา (2553) ที่ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตําบลบานคออําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู และศุภกร แสงราช (2552) ที่ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ของเขตเทศบาลเมืองแมสอดอําเภอแมสอด ที่พบวาการรณรงคใหชุมชนลดการใชขยะและคัดแยกขยะเปนแนวทาง
หนึ่งที่ชวยลดขยะในชุมชน มีกิจกรรมเก็บขยะตามที่สาธารณของหมูบานเดือนละครั้ง แนวทางสุดทายคือสอนให
ชาวบานแยกขยะและใชประโยชนจากขยะ สอดคลองกับการศึกษาของปภัศศร สะขัดออย (2553) ที่พบวาการให
องคความรูแกประชาชนในการลดปริมาณขยะอยางถูกวิธี รณรงคใหประชาชนนําสิ่งของที่ใชไดกลับมาใชใหม และมี
การซอมแซมสิ่งของที่ชํารุดแทนการซื้อใหม และเลือกใชวัสดุที่ยอยสลายงายแทนวัสดุที่ยอยสลายยากเปนแนวทาง
หนึ่ งที่ สํ าคั ญ ของการจัด การขยะ และสุด ท ายมี การสร า งแรงจู ง ใจในการจั ด การขยะให ค นในชุม ชนเช นเดี ยวกั บ
การศึกษาของสุปวีณ รอดเกษ (2553) ที่ศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวาควรมีการสรางแรงจูงใจในการจัดการขยะ มีการติดตาม
ประเมินสภาพปญหาเปนระยะ ๆ และตอเนื่อง จัดประกวดชุมชนที่มีการจัดการขยะดีเดน
ผลจากการนําแนวทางการจัดการขยะไปดําเนินการจริง
จาการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะที่ชุมชนรวมกันจัดทําขึ้นพบวาทําใหปริมาณขยะในชุมชน
ลดลง โดยเฉลี่ยแลวปริมาณขยะลดลงหลังดําเนินกิจกรรมรอยละ 39.73 ประชาชนมีการคัดแยกขยะและนําไปขาย
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เปนเงินมากขึ้นจากกอนดําเนินกิจกรรมรอยละ 78.16 และพบวาหลังการดําเนินกิจกรรมประชาชนมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนสูงกวากอนการดําเนินกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(p<0.001) ประชาชนมีความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการขยะในชุมชนในระดับ พึงพอใจมากที่สุด สอดคลองกับ
การศึกษาของพรพิมล วิกรัยพัฒน (2550) ในการศึกษาการจัดการขยะในครัวเรือนชุมชนชางเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม
พบวาในการจัดกิจกรรม จัดทําแผนของชุมชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การสรางเครือขายกับชุมชนอื่น ๆ โดยให
ชุมชนเขามารวมทุกขั้นตอน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน สามารถลดปริมาณขยะที่ตองกําจัด
ลงไดถึง 16 ตัน ประชาชนเกิดความตื่นตัวในปญหาและการจัดการขยะ และสอดคลองกับการศึกษาของสุปวี ณ
รอดเกษม (2553) ที่พัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี โดยการสรางความรู สรางการมีสวนรวมและสรางแรงจูงใจ ทําใหสามารถลดปริมาณขยะลงได 9 ตัน
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การศึกษาคนควาดวยตัวเองครั้งนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.ประจวบ แหลมหลัก ผูเปนอาจารย
ที่ปรึกษาใหคําแนะนํา กระตุนและสงเสริมกระบวนการคิดและชี้แนวทางการศึกษาคนควาใหผูศึกษาคนความาโดย
ตลอดผูศึกษาขอกรอบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง ไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู ถายทอดความตั้งใจในการพัฒนางานดานสาธารณสุขเพื่อทําประโยชนแกสังคม
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.รุง วงศ วัฒ น ดร.สมคิ ด จูห วา และดร.อนุ กูล มะโนทน ที่ไ ดส ละเวลาอัน มีค า
ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาคนควาครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณผูที่มีสวนในการชวย
เก็บรวบรวมขอมูลและทํารายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวง
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานนาหลวง ทานผูใหญบานบานนาหลวง
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการใหขอมูลทุกทาน ที่ไดกรุณาใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยและทุกคนในครอบครัว ที่ไดเคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
ใหกําลังใจ และสนับสนุนผลักดันใหเกิดความมานะพยายามในการศึกษาและใหโอกาสในการพัฒนาพลังความรูแก
ผูศึกษาคนควา
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจาการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนกุศลสาธารณแด ผูมีพระคุณ
ทุกทานและหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนและสามารถเปนแนวทางการดําเนินงานตอไป
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ประสิทธิผลของการปฏิบัติสมาธิบําบัด ที่มีผลตอระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย
โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
Effective of meditation therapy effect blood sugar level among patients
withtype 2 diabetes in Takao Sub District, Maesuai District, Chiang Rai
Province
พัชรียา หลวงไผ 1*และ สมคิด จูหวา2
7

Phatchareeya Luangphai1* and Somkid Juwa2
บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการปฏิบัติสมาธิบําบัด ที่มีผล
ตอระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในการศึกษา
ครั้งนี้ใช ประชากรผูปวยเบาหวาน จํานวน 35 คน เปนการทดลองแบบหนึ่งกลุมทดลอง โดยใชการปฏิบัติสมาธิบําบัด
เปนระยะเวลา 8 สัปดาห วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษา พบวา ผูปวยเบาหวานมี
ระดับความรุนแรง (ปงปองจราจรชีวิต 7 สี) กอนการทดลอง อยูในระดับสีเขียวเขม 5 คน (14.28%)สีเหลือง 20 คน
(57.14%) สีสม 10 คน (28.57%) หลังการทดลองอยูในระดับสีเขียวเขม 12 คน (34.28%) สีเหลือง 16 คน (45.71%)
สีสม 7 คน (20%) ผูปวยเบาหวานในกลุมสีเขียวเขม หลังการทดลองมีจํานวนเพิ่ม 7 คน สีเหลืองลดลง 4 คน สีสม
ลดลง 3 คนคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 142.51 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 16.75 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 136.31 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 20.94 ซึ่งมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ระดับน้ําตาลในเลือด สมาธิบําบัด ผูปวยเบาหวาน ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

Abstract
The objective of a quasi experiment study were effective of meditation therapy effectto blood sugar
level among patients with type 2 diabetes in Takao Sub District, Maesuai District, Chiang Rai Province. The
subjects of this study were The subjects of this study were the diabetes patients number of 35 people as the
one group. The focus on meditation therapy for a period of 8 weeks and Analyze the data by Statistical Package
For Social Science.The results of the study found that diabetes patients divided according to the Severity Level
(table tennis life traffic 7 color) before the trial diabetes patients in the dark green 5 people (14.28%), Yellow 20
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people (57.14%), Orange 10 people (28.57%) there is no group Red or black after the trial is in the dark green
12 (34.28%), Yellow 16 (45.71%), Orange 7 people (20.00%) which shows the groups in the dark green up
after the trial of 7 (20.00%) Yellow down after your free trial of 4 (11.43%) orange down after your free trial of
3 (8.57%) average blood glucose levels before the trial is the average value is equal to 142.51 Milligrams
Percent standard deviation is equal to 16 and after the trial with average equal to 136.31 Milligrams Percent
standard deviation is equal to 20.94 shows that after the trial with average blood glucose levels down before
the trial in a Statistical Significance 0.05
Keywords: blood sugar levels, meditation therapy, diabetes patients, patients with type 2 diabetes

บทนํา
ในปพ.ศ. 2557 สถานการณของโรคเบาหวานทั่วโลก มีจํานวนผูปวยโรคเบาหวาน ทั้งหมด 382 ลานคน
ประมาณรอยละ 9 พบในผูใหญที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป พ.ศ.2556 ประมาณ 1.5 ลานคนหรือกวารอยละ 80 ของการ
เสียชีวิตเปนผูปวยโรคเบาหวาน และมักจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายไดต่ําและรายไดปานกลาง อนาคตป พ.ศ. 2573
คาดการณวาโรคเบาหวานจะเปน 7 สาเหตุของโรคที่ทําใหเสียชีวิต เบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้น (WHO, 2015)
ซึ่งผูปวยโรคเบาหวานที่เปนโรคมานานและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมไดดีจะเกิดภาวะแทรกซอนเรื้อรังจาก
เบาหวานที่ตาและที่ไต เสี่ยงตอการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันสูงกวาประชากรทั่วไป (สมาคมโรคเบาหวานแหง
ประเทศไทย,2557)
ประเทศไทย ในป พ.ศ.2555 พบวามีผูที่ขึ้นทะเบียนเปนผูปวยโรคเบาหวานรายใหม จํานวน 336,265 ราย
คิดเปนอัตราปวย 523.24 ตอประชากรแสนคน และผูปวยสะสม (พ.ศ.2551-2555) จํานวน 1.799.977 ราย อัตรา
ความชุก 2,800.80 ตอประชากรแสนคน (สัญญา สุปญญาบุตร,2557) ผูปวยที่เสียชีวิต มีจํานวน 7,749 ราย อัตรา
ตาย 12.06 ตอประชากรแสนคน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,2556) เบาหวาน จึงเปนโรคเรื้อรังที่เปน
ปญ หาทางสาธารณสุ ข ของประเทศก อให เกิ ด ภาวะแทรกซ อ นในหลายระบบของร า งกาย สง ผลกระทบต อ การ
ดํารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของผูปวยและครอบครัว รวมทั้งประเทศชาติ (สมชาย พรหมจักร,2550) การรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพการออกกําลังกายเปนประจํา รักษาน้ําหนักตัวปกติและหลีกเลี่ยงการใชยาสูบสามารถปองกันหรือ
ชะลอการโจมตีของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (WHO, 2015) นอกจากนี้ การปฏิบัติสมาธิ การฝกโยคะ ไถชิ ทําใหผูฝก
มีความสุข จิตสงบ รางกายและจิตใจมีการผอนคลาย สามารถลดความรุนแรงของโรคเบาหวานได และยังชว ย
เยียวยาการเจ็บปวย ลดคาใชจายในการรักษาอาการเจ็บปวย (สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี, 2554) ผูวิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิโดยใชวิธีการบําบัด เพื่อศึกษาผลของการปฏิบัติสมาธิบําบัด ที่มีผล
ตอระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2

วัตถุประสงคของการศึกษา
วัตถุประสงคทั่วไป เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการปฏิบัติสมาธิบําบัด ที่มีผลตอระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อศึกษาคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กอนและหลังการทดลอง
2. เพื่อศึกษาคาเฉลี่ยของระดับความเครียดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กอนและหลังการทดลอง
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการทดลองและเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและ ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก การฝกทาทางสมาธิบําบัด โดยการปฏิบัติสมาธิออกกําลังประสาท
สัมผัสดวยเทคนิค SKT 2 และ SKT 3 นํามาใช เปนระยะ 8 สัปดาห โดยใชสื่อประกอบการฝกสมาธิบําบัด
ประกอบดวย สื่อการสอน VDO สไลดประกอบการสอนเรื่องสมาธิบําบัด(Power point) คูมือการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวาน ทีผ่ ูวิจัยไดจากการทบทวนวรรณกรรม ตํารา และเอกสารที่เกี่ยวของ
2.เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกขอมูลทั่วไป แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยเบาหวาน แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติสมาธิบําบัด แบบประเมินความเครียด (ST5) และ
เครื่องมือใชสําหรับการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด
วิธีการศึกษา
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ผู ป ว ยเบาหวานที่ ขึ้ น ทะเบี ย นผู ป ว ยโรคเบาหวานและรั ก ษาจาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทากอจํานวน 35 คน โดยทําการศึกษาจากประชากรที่มีเกณฑศึกษา ดังนี้
1. มีภูมิลําเนาและไดรับการรักษาจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย
2. มีอายุระหวาง 35–65 ป
3. เปนบุคคลที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2และไดรับยาในการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดชนิดรับประทานรับประทานยารักษาโรคเบาหวานสม่ําเสมอ ไมขาดยา
4. สามารถสื่อสารเขาใจภาษาไทยไดดี สามารถพูด อาน เขียนภาษาไทยได
5. ยินดีใหความรวมมือในการวิจัยและเต็มใจ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1.ขั้ น เตรี ย มการขออนุ มั ติ ห นั ง สื อ จากคณะแพทย ข ออนุ ญ าตเข า ศึ ก ษาและเก็ บ รวมรวมข อ มู ล จาก
มหาวิทยาลัยพะเยาถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทากอ เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลในพื้นที่ โดยมีการชี้แจง
วัตถุประสงคของการศึกษา กอนและหลังการทดลอง
2.ขั้นดําเนินการผูวิจัยสํารวจจํานวนผูปวยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกผูปวยโรคไมติดตอ (เบาหวาน)
ทุกวันจันทรที่ 4 ของเดือนรับสมัครผูปวยเบาหวานในพื้นที่ โดยจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการศึกษา
เทคนิคและขั้นตอนการดําเนินการทดลอง โดยลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการสอบถามและดําเนินการทดลอง
ซึ่งใชระยะเวลา 8 สัปดาห รายละเอียดดังนี้
กอนทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด แบงระดับความรุนแรงของสี โดยใช
“ปงปองจราจรชีวิต 7 สี” ตอบสอบถามแบบและประเมินความเครียด(ST5) ครั้งที่ 1
สัปดาหที่1 ขั้นตอนการสรางสัมพันธภาพ กําหนดเปาหมายและความคาดหวัง ประเมินภาวะสุขภาพของ
ผูปวยเบาหวาน การใหความรูเรื่องโรคเบาหวานหลักการฝกสมาธิ และฝกปฏิบัติแจงแนวทางการติดตามหลังการฝก
ปฏิบัติสมาธิบําบัด โดยการติดตามเยี่ยมบาน
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แผนการสอนและสไลด ที่ผูวิจัยสรางขึ้นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม ตํารา และเอกสารที่
เกี่ยวของ กําหนดเวลา 4 ชั่วโมง ประกอบดวย เนื้อหา ความรูเรื่องโรคเบาหวาน โรคแทรกซอนที่เกิดจากโรคเบาหวาน
การจําแนกสีตามกลุมปวยของผูปวยเบาหวานจากการใชปงปองจราจรชีวิต 7สี หลักการฝกสมาธิในผูปวยเบาหวาน
ขอควรระวัง การฝกสมาธิบําบัดอาหารและการออกกําลังกายสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติสมาธิบําบัดที่ดัดแปลงมาจาก แบบบันทึกการติดตามผลการ
ปฏิบัติสมาธิออกกําลังประสาทสัมผัสของเอกราช ระศร (2555) และแบบบันทึกการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กงที่
บานของนวพร ไพรวัลยสถาพร (2554) รวมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของโดยบันทึกผลการปฏิบัติสมาธิ
บําบัดในแตละวัน ประกอบดวย วันเดือนปที่ฝกปฏิบัติ ชวงเวลาที่ปฏิบัติหมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหมายถึง
ชวงเวลาที่ทําทั้งหมดภายในเวลา 45 นาทีตอวัน โดยปฏิบัติ 3 วันตอสัปดาห เทคนิคหรือทาที่ปฏิบัติเปนทาทางที่ใชใน
การปฏิบัติ(เทคนิค SKT2 และเทคนิค SKT 3) จํานวน 2 เทคนิค ๆ ละ 30 รอบ สังเกตความถูกตองของเทคนิควิธีการ
ปฏิบัติ โดยสอบถามผูปฏิบัติระหวางที่ฝก ติดตามการฝกปฏิบัติที่บานโดยติดตามทางโทรศัพทกับอาสาสมัคร ใน
สัปดาหที่ 5-7รวมจํานวนระยะเวลาทั้งหมด 8 สัปดาห
คูมือการดูแลตนเองและการฝกปฏิบัติสมาธิบําบัด สําหรับผูปวยเบาหวานที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใช
เปนคูมือการฝกทาการปฏิบัติสมาธิบําบัด สําหรับการฝกปฏิบัติดวยตนเองที่บานตลอด 8สัปดาห ประกอบดวยเนื้อหา
1) ความหมายของสมาธิบําบัด 2) แนวคิดการปฏิบัติสมาธิ 3) ทาการปฏิบัติสมาธิบําบัด เทคนิค SKT 2 และ 3 4)
ขอควรระวังในการฝก 5) อาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน 6)การออกกําลังกายสําหรับผูปวยเบาหวาน
สัปดาหที่ 2 ติดตามการเยี่ยมบาน และประเมินความเครียด(ST5)ครั้งที่ 2
สัปดาหที่ 3 ติดตามการเยี่ยมบาน
สัปดาหที่ 4 ติดตามทบทวนการปฏิบัติสมาธิบําบัด และประเมินความเครียด (ST5)ครั้งที่ 3
สัปดาหที่ 5 และ 7 ติดตามการฝกปฏิบัติสมาธิบําบัด
สัปดาหที่ 6 ติดตามการฝกปฏิบัติสมาธิบําบัด และประเมินความเครียด (ST5)ครั้งที่ 4
สัปดาหที่ 8 เจาะเลือดตรวจระดับน้ําตาลในเลือดหลังทดลอง และประเมินความเครียด (ST5)ครั้งที่ 5
ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดโดยใชเข็มเจาะปลายนิ้วทําการตรวจโดยพยาบาลวิชาชีพที่ฝกปฏิบัติจนเกิด
ความชํานาญ โดยใชเลือดเพียง 1–2 หยด อานผลและบันทึกคาระดับน้ําตาลในเลือดมีหนวยเปน มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
3.ขั้นรวบรวมขอมูลตรวจทานความครบถวน ความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามและแบบ
บันทึกการติดตามการปฏิบัติสมาธิบําบัด
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดวยการวิเคราะห ดังนี้
1. สถิติพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบระดับน้ําตาลในเลือดกอน-หลังทดลอง ใชสถิติ paired sample T-test

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไป
พบวา กลุมผูปวยเบาหวาน จํานวน 35 คนสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 77.10 อายุอยูในชวง 53 ป รอยละ
14.30สถานภาพสมรสสวนใหญอยูในสถานะ สมรส รอยละ 88.60 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา รอย
ละ 71.40สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 71.40 รายไดตอเดือนสวนใหญ ต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ
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65.70 สวนใหญระยะเวลาที่ปวยเปนโรคเบาหวาน คือ 5 ป รอยละ 20.00 การเคลื่อนไหวของการประกอบอาชีพ
สวนใหญ มีการเคลื่อนไหวรางกายตลอดเวลา รอยละ 80.00 จุดประสงคในการเขารวมปฏิบัติสมาธิบําบัดในครั้งนี้
เทากัน คือเพื่อคลายความเครียดและระดับน้ําตาลในเลือดลดลงรอยละ 45.70
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการบริโภคอาหาร
ผูปวยเบาหวานมี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองด า นการบริโ ภคอาหาร ในภาพรวมอยูร ะดับ ปานกลางเมื่ อ
พิจารณาพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการบริโภคอาหารเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมที่ปฏิบัติแลวเหมาะสมมาก
ที่สุด คือ มีการรับประทานอาหารครบ 3 มื้อตรงตามเวลา หรือเวลาใกลเคียงกัน รอยละ 77.10 รองลงมา คือเลือกใช
น้ํ า มั น พื ช ในการผั ด อาหาร ร อ ยละ 60.00 สํ า หรั บ พฤติ ก รรมที่ ป ฏิ บั ติ แ ล ว ไม เ หมาะสมมากที่ สุ ด คื อ สามารถ
รับประทานอาหารไดตามความตองการโดยไมจํากัดปริมาณรอยละ 42.90 และรองลงมาคือ จะใสเครื่องปรุงรสเชน
ผงชูรสซีอิ๊วซอสเกลือน้ําปลาลงในอาหารที่ปรุงเอง รอยละ 17.10ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการบริโภคอาหารจําแนกรายขอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการบริโภคอาหาร
1.ทานสามารถรับประทานอาหารไดตามความตองการโดยไมจาํ กัด
ปริมาณ*
2.ทานรับประทานอาหารครบ 3 มื้อตรงตามเวลา หรือเวลาใกลเคียงกัน
3. ทานทานของขบเคี้ยวอาหารทอด เชนไกทอดกลวยทอดปลาทองโก*
4.ทานทานอาหารที่ปรุงดวยกะทิเชนแกงเผ็ดขนมจีนน้ํายาขาวเหนียว
สังขยา
5. ทานหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเชน ชา กาแฟซองน้ําผลไม
6. ทานทานผักหลากหลายชนิดโดยเฉพาะผักใบเขียวและผักที่มสี ีเหลือง
เชน ผักคะนาผักบุงแครอท ฟกทองมากกวา 5 กํามือตอวัน
7.ในหนึ่งวันทานทานอาหารครบ 5 หมู (แปง/ขาวเนื้อสัตวผักผลไมและ
ไขมัน
8. ทานดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เชนสุราเบียรสาโท เปนตน*
9. ทานพยายามจะไมรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเชนหมูสามชั้นกุง
ปลาหมึกกะทิขนมปง เปนตน
10. ทานจะใสเครื่องปรุงรสเชน ผงชูรสซีอิ๊วซอสเกลือน้ําปลาลงในอาหาร
ที่ปรุงเอง*
11. ทานเลือกใชน้ํามันพืชในการผัดอาหาร
12. ทานจะอานขอมูลในฉลากโภชนาการเมื่อเลือกซื้ออาหาร
หมายเหตุ: *ขอคําถามเชิงลบ
�
X = 27.34, S.D.= 2.44
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ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไมปฏิบัติ
เปนประจํา เปนบางครั้ง
15 (42.9)
14(40.0)
6(17.1)
27 (77.1)
5(14.3)
6(17.1)

8 (22.9)
18(51.4)
15(42.9)

0(0.0)
12(34.3)
14(40.0)

10(28.6)
19(54.3)

14(40.0)
16(45.7)

11(31.4)
0(0.0)

16(45.7)

18(51.4)

1(2.90)

2(5.7)
9(25.7)

11(31.4)
18(51.4)

22(62.9)
8(22.9)

6(17.1)

28(80.0)

1(2.9)

21(60.0)
16(45.7)

14(60.0)
17(48.6)

0(0.0)
2(5.7)
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พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย
ผูป ว ยเบาหวานมีพ ฤติ ก รรมการดู แลตนเองด า นการออกกํ าลั ง กายในภาพรวมอยู ร ะดั บ ปานกลางเมื่ อ
พิจารณาพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลังกายเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมที่ปฏิบัติแลวเหมาะสมมาก
ที่สุด คือ มีเลือกเสื้อผา และรองเทาที่เหมาะสมสําหรับการออกกําลังกาย เชน สวมรองเทาที่ไมคับหรือรัดเทาแนน
รอยละ 48.60 รองลงมา คือ มีการออกแรงหรือเคลื่อนไหวรางกาย จนรูสึกคอนขางเหนื่อยโดยหายใจเร็วกวาปกติ
เล็กนอยใชเวลามากกวา 30 นาทีรอยละ 37.10 และขณะออกกําลังกายแลวหนามืด ใจสั่นแนนหนาอก จะหยุดออก
กําลังกายทันที รอยละ 25.70 ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย จําแนกรายขอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย
1. ทานเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย เชนปนจักรยานวิ่ง/วิ่ง
เหยาะจนรูสึกเหนื่อยมาก โดยหายใจแรงและเร็ว ใชเวลา
มากกวา 30 นาที
2.ทานออกแรงหรือเคลื่อนไหวรางกายเชน ทํางานบานลางรถ
เดินเร็ว และอื่น ๆจนรูสึกคอนขางเหนื่อยโดยหายใจเร็วกวา
ปกติเล็กนอยใชเวลามากกวา30นาที
3.ขณะออกกําลังกายหนามืดใจสั่นแนนหนาอก ทานจะหยุด
ออกกําลังกายทันที
4. กอนจะออกกําลังกายทานจะอบอุนรางกาย โดยการยืด
เหยียดกลามเนื้อ เชน แกวงแขน ขา
5. ทานจะเลือกเสื้อผาและรองเทาที่เหมาะสมสําหรับการออก
กําลังกายเชน สวมรองเทาที่ไมคับหรือรัดเทาแนน
หมายเหตุ: �X = 10.26, S.D. = 2.53

ปฏิบัติเปน
ประจํา
5(14.3)

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง
23(65.7)

ไม
ปฏิบัติ
7(20.0)

13(37.1)

17(48.6)

5(14.3)

9(25.7)

12(34.3)

14(40.0)

5(14.3)

21(60.0)

9(25.7)

17(48.6)

13(37.1)

5(14.3)

พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการจัดอารมณ
ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการจัดการอารมณ ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการจัดการอารมณ เปนรายขอ พบวา พฤติกรรมที่ปฏิบัติแลวเหมาะสมมาก
ที่สุด คือ เมื่อไมสบายใจจะปรึกษากับคนในครอบครัวหรือผูที่ไววางใจได รอยละ 65.70 รองลงมา คือ เมื่อเครียดมาก
จะมีวิธีระบายความเครียด (รอยละ 48.60) สําหรับพฤติกรรมที่ปฏิบัติแลวไมเหมาะสมมากที่สุด คือ นอนไมหลับ
เวลาที่มีเรื่องใหคิดมากหรือไมสบายใจรอยละ 17.10 และ กินอาหารมากกวาหรือนอยกวาปกติเวลาที่มีเรื่องใหคิดมาก
หรือไมสบายใจ เชน ทะเลาะกับคนในครอบครัวปญหาทางการเงิน รอยละ 17.10 ตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการจัดการอารมณจําแนกรายขอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการจัดการอารมณ
1.ทานนอนไมหลับ เวลาที่มีเรื่องใหคิดมากหรือไมสบายใจ*
2.ทานกินอาหารมากกวาหรือนอยกวาปกติเวลาที่มีเรื่องให
คิดมาก หรือไมสบายใจ เชน ทะเลาะกับคนในครอบครัว
ปญหาทางการเงิน*
3. ทานจะคุมอารมณตนเองไมไดเมื่อเครียดมาก*
4. เมื่อไมสบายใจทานจะปรึกษากับคนในครอบครัวหรือผูที่
ไววางใจได
5. เมื่อเครียดมาก ทานจะมีวิธีระบายความเครียด เชน
ปลูกตนไม ทําอาหารไปวัด หรือกิจกรรมที่สนใจ

ปฏิบัติเปน
ประจํา
6(17.1)
6(17.1)

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง
19(54.3)
14(40.0)

ไมปฏิบัติ

5(14.4)
23(65.7)

13(37.1)
8(22.9)

17(48.6)
4(11.4)

7(48.6)

15(42.9)

3(86)

10(28.6)
15(42.9)

หมายเหตุ: *ขอคําถามเชิงลบ
�
X = 10.26, S.D. = 2.53

ระดับความรุนแรงของโรคแบงตามปงปองจราจรชีวิต 7 สี
เป น ระบบเฝ า ระวั ง คัด กรอง แยกคนปกติ คนเสี่ย ง คนป ว ย แบ งระดับ ความรุ น แรงเปน 3 ระดั บ ด ว ย
“ปงปองจราจรชีวิต 7 สี” ติดตามเฝาระวังทุกเดือน ซึ่งกลุมปวย ตองลดระดับความรุนแรงจากระดับ 3 (สีแดง) กินยา
ตามแพทยสั่งใหครบถวน ถูกตอง รวมกับการสรางสุขภาพ เพื่อลดระดับความรุนแรงเปนระดับ 2 (สีสม) ระดับ 1 (สี
เหลือง) และกลุมปวยเปนระดับ 0 (สีเขียวเขม) ใหได โดยใชหลักปฏิบัติ “3อ.” คือ อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ
อยางเพียงพอและเหมาะสมลดจํานวนยาตามดุลยพินิจของแพทย กลุมปวยระดับรุนแรง (สีแดง) ตองลดการเกิด
ภาวะแทรกซอน (สีดํา) ไดแก โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง อัมพาต ไตวาย ตาบอด เนื้อตาย ปลาย
นิ้วมือ นิ้วเทา (วิชัย เทียนถาวร, 2556)
ตาราง 4 แสดงจํานวนผูปว ยเบาหวาน ระดับความรุนแรงของโรคแบงตามปงปองจราจรชีวิต 7 สี
ระดับความรุนแรง
(ปงปองจราจรชีวิต 7 สี)
กอนการทดลอง (คน)

จํานวน

สีเขียวเขม

35

5

สีเหลือง สีสม สีแดง สีดาํ
20

10

0

0

จากตาราง 4 พบวา ผูปวยเบาหวาน จํานวน 35 คน ระดับความรุนแรงของโรค แบงตามปงปองจราจรชีวิต
7 สี กอ นการทดลองผูปวยเบาหวาน อยูในสีเขี ยวเขม 5 คน (14.28%) สีเหลือ ง 20 คน (57.14%) สีสม 10 คน
(28.57%) ไมมีกลุมสีแดงหรือสีดํา
การประเมินระดับความเครียด
ผูปวยเบาหวานที่เขารวมการปฏิบัติสมาธิบําบัด กอนทําการทดลองมีความเครียดอยูในระดับปานกลาง มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.20 คะแนน หลังทดลองผูปวยเบาหวานมีระดับความเครียดลดลง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.37
คะแนนดังตาราง 5
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ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความเครียดกอนการทดลอง และหลังทดลอง
ความเครียด (คะแนน)
กอนการทดลอง
หลังทดลองในสัปดาหที่ 2
หลังทดลองในสัปดาหที่ 4
หลังทดลองในสัปดาหที่ 6
หลังทดลองในสัปดาหที่ 8

แปรผล
เครียดปานกลาง
เครียดนอย
เครียดนอย
เครียดนอย
เครียดนอย

�
X

5.20
4.91
4.20
3.37
2,84

จํานวนผูปวยเบาหวาน แบงตามระดับความรุนแรง (ปงปองจราจรชีวิต 7 สี)
ผูปวยเบาหวาน จํานวน 35 หลังการทดลองพบวา ผูปวยเบาหวานในกลุมสีเขียวเขม มีจํานวนเพิ่ม 7 คน
(20%) สีเหลืองลดลง 4 คน (11.43%) สีสมลดลง 3 คน (8.57%) ไมมีกลุมสีแดงหรือสีดํา หลังตาราง 6
ตาราง 6 แสดงจํานวนผูปว ยเบาหวาน แบงตามระดับความรุนแรง (ปงปองจราจรชีวิต 7 สี)
ระดับความรุนแรง
(ปงปองจราจรชีวิต 7 สี)
กอนการทดลอง(คน)
หลังการทดลอง (คน)

จํานวน
35
35

สีเขียว
เขม
5
12

สีเหลือง

สีสม

สีแดง

สีดาํ

20
16

10
7

0
0

0
0

คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานกอนทดลองและหลังทดลอง
จากตาราง 7 พบวา คา เฉลี่ ยระดับน้ํ าตาลในเลื อดก อนการทดลอง มีคา เฉลี่ ยเทากั บ 142.51 มิลลิ กรั ม
เปอรเซ็นต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 16.75 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 136.31 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 20.94 แสดงวาหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดนอยกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ตาราง 7 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานกอนทดลองและหลังทดลอง
ระดับน้ําตาลในเลือด
(มิลลิกรัมเปอรเซ็นต)
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

�
X

S.D.

t

df

p-value

142.51
136.31

16.75
20.94

2.40

34

0.02

สรุปผลการศึกษา
1. ระดับน้าํ ตาลในเลือดของผูป วยเบาหวาน
จากการศึก ษา พบวา ผู ปว ยเบาหวานมี ระดั บน้ํ าตาลในเลือ ดก อนการทดลอง มี คา เฉลี่ ยเทา กับ 142.74
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 22.91และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 136.31 มิลลิกรัม
เปอรเซ็นต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 20.94 แสดงวาหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดกอนการ
ทดลองนอยกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งพบวาระดับความรุนแรงของโรคในผูปวยเบาหวานลดลง
จากการทดลอง พบวา ผูปวยเบาหวานในกลุมสีเขียวเขม มีจํานวนเพิ่ม7 คน (20%) สีเหลืองลดลง 4 คน (11.43%)
สีสมลดลง 3 คน (8.57%) ซึ่งไมพบการเปลี่ยนไปยังกลุมสีแดงหรือสีดํา ซึ่งอธิบายไดวา เมื่อกลุมทดลองไดเขารวม
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การฝกสมาธิบําบัด ประกอบไปดวย มีการกํ าหนดเปาหมายและความคาดหวัง ประเมิน ภาวะสุขภาพของผูปว ย
เบาหวาน การใหความรูเรื่องโรคเบาหวานโรคแทรกซอนที่เกิดจากโรคเบาหวาน การจําแนกสีตามกลุมปวยของผูปวย
เบาหวานจากการใชปงปองจราจรชีวิต 7 สีหลักการฝกสมาธิในผูปวยเบาหวาน รวมถึงขอควรระวังการฝกสมาธิ
บําบัด การบริโภคอาหารและการออกกําลังกายสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน ทําใหผูปวยเบาหวานไดมีสวนรวมในการ
ฝกปฏิบัติ และมีความรูความเขาใจมากขึ้น สงผลใหหลังการทดลองมีการเปลี่ยนดานระดับน้ําตาลในเลือดลดลงกอน
การทดลอง โดยจะสอดคลองกับปาริชาติทองสาลี (2550) ที่ไดศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองและ
การฝกโยคะตอระดับน้ําตาลในเลือดและความผาสุกของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลใน
เลือดหลังการทดลองที่ลดลงของกลุมทดลองมีคามากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคลองการศึกษาของเสาวลักษณ คูณทวี (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองและการบริหาร
กาย-จิ ตแบบซี่ก งตอระดับ ฮีโมโกลบิ นเอวันซี และความดันโลหิต ของผู ปวยโรคเบาหวานเขา จอประสาตา พบว า
คาเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผูปวยโรคเบาหวานเขาจอประสาทตาหลังการทดลองของกลุมทดลองมีคานอย
กว า ก อ นทดลอง อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.05 สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของประภั ส สร กิ ต ติ พี ร ชล
(2553)ศึกษาผลของโปรแกรมกํากับตนเองตอพฤติกรรมการออกกําลังกายแกวงแขนและระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผูปวยเบาหวานในชุมชน พบวา หลังการทดลอง ระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมทดลองลดลงมากกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุมทดลองที่มีพฤติกรรมออกกําลังกายสม่ําเสมอมีระดับน้ําตาลในเลือด
ลดลงมากกวากลุมที่มีพฤติกรรมออกกําลังกายไมสม่ําเสมออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ
อัจฉรา แสนไชย (2553) ไดศึกษาผลของการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กงตอระดับฮีโมโกบินเอวันซีในผูสูงอายุ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา ฮีโมโกบินเอวันซีในผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมที่ปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กง
ต่ํากวากลุมควบคุม ที่ไมไดปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และระดับฮีโมโกบิน
เอวัน ซีใ นผูสู งอายุ โ รคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ภายหลัง ปฏิ บัติส มาธิเคลื่อ นไหวไทยซี่ก ง มี คา ต่ํา กวา การปฏิ บัติ สมาธิ
เคลื่อนไหวไทยซี่กงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
2.ระดับความเครียดของผูปวยเบาหวาน
จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความเครียดกอนการทดลองและหลังทดลองในสัปดาหที่
2,4,6และ 8เพิ่มขึ้น ซึ่งอธิบายไดวา เมื่อกลุมทดลองไดเขารวมการฝกสมาธิบําบัด ประกอบไปดวย การฝกทาทาง
สมาธิบําบัด โดยการปฏิบัติสมาธิออกกําลังประสาทสัมผัสดวยเทคนิค SKT 2 และ SKT 3 นํามาใชเปนระยะ 8
สัปดาห โดยใชสื่อประกอบการฝกสมาธิบําบัดประกอบดวย สื่อการสอน VDOสไลดประกอบการสอนเรื่องสมาธิ
บําบัด(Power point) และคูมือการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ทําใหผูปวยเบาหวานไดมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติ
และมีความรูความเขาใจมากขึ้น สงผลใหหลังการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงดานความเครียด ซึ่งอยูในระดับเครียด
นอย กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 0.286 หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ยของคะแนนเพิ่มขึ้นเทากับ 2.371
และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งความเครียดมีสวนสําคัญตอการเกิดกลุมอาการทางเม
ตาบอลิก โดยความเครียดมีความสัมพันธกับระบบประสาทและฮอรโมนจากไฮโปทาลามัส ตอมใตสมอง และตอม
หมวกไต ทําใหเกิดการสะสมไขมันบริเวณลําตัว ภาวะดื้อตออินซูลินทําใหมีไขมันและกลูโคสเหลืออยูในกระแสเลือด
มากขึ้นเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน มีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น (พัช
รินทร ชนะพาห และพิสมัย กิจเกื้อกูล, 2556) หากวิตกกังวลไมสบายใจ ก็ปรึกษาหารือในครอบครัวเพื่อรวมกัน
หาทางแกไข การคลายเครียด เชน ทําบุญที่วัด เลือกวิธีกําหนดลมหายใจ ทําสมาธิ หรือไมปะทะกันในครอบครัวเมื่อมี
ความขัดแยง และออกจากเหตุการณนั้นไปเลย (สมควร ชํานิงาน, 2552) ซึ่งการศึกษาของนวพร ไพรวัลยสถาพร
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(2554) พบวา การสรางเสริมสุขภาพดวยปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กง มีผลทําใหกลุมทดลองมีระดับน้ําตาลใน
เลือดนอยกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุมทดลองมีความเครี ยดน อยกว ากลุ ม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับเอกราช ระศร (2555) วาสามารถปฏิบัติสมาธิไดทุก
วัน โดยเลือกเวลาที่เหมาะสมในแตละวัน เวลาเชาหรือเย็นของแตละบุคคล หลังการปฏิบัติสมาธิมีความรูสึกผอน
คลายรางกายและจิตใจคลายเครียด มีสมาธิ นอนหลับดีขึ้น คาเฉลี่ยของคะแนนความเครียด ดีกวากอนทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05และยังพบวาน้ําตาลในเลือดลดลงกอนการทดลองและนอยกวา
กลุมเปรียบเทียบ สอดคลองกับอติกานต เกนี่ (2556) ศึกษาเรื่อง ผลของการเดินสมาธิตอการควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดและการตอบสนองของหลอดเลือดในผูปวยเบาหวานประเภทที่ 2 พบวา ภายหลังจากการฝก 12 สัปดาห
ทั้งกลุมเดินและกลุมเดินสมาธิพบวา มีคาเฉลี่ยของสมรรถภาพการใชออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้น การขยายตัวของหลอด
เลือ ดเมื่อ ถูก ปดกั้ นการไหลเวี ยนเพิ่ มขึ้ น และระดับ น้ําตาลในเลื อดลดลงอยา งมีนั ยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.05
แตพบวาเฉพาะกลุมเดินสมาธิมีคาเฉลี่ยของความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว
ลดลงระดับคอรติซอลในเลือดลดลง
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการปองกันอุบัติเหตุ การพลัดตกหกลมในบริเวณบาน
สําหรับผูสูงอายุ ตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
Effectivenes of accidental falls prevention program at home among the
elderly in Ban RongSubdistrict, Ngao district, Lampang province
อริสา หาญเตชะ 1* และ รัตนา ทรัพยบําเรอ2
8

Arisa Harntecha1* and Ratana Sapbamrer2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปองกัน
อุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานสําหรับผูสูงอายุ ตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยประยุกตทฤษฎี
ความสามารถตนเอง (Self-efficacy Theory) มาเปนแนวคิดโปรแกรมประกอบดวยปจจัยที่สําคัญไดแก การใหความรู
เกี่ยวกับสาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง อันตราย ผลกระทบของการหกลมและการปองกันอุบัติเหตุการหกลมในผูสูงอายุ พรอม
กับการสาธิตและฝกปฏิบัติเปลี่ยนอิริยาบถ การปรับปรุงสิ่งแวดลอม ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุ
ที่อาศัยอยูในเขตตําบล บานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 134 คน โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือ
กลุมศึกษาจํานวน 67 คน กลุมควบคุมจํานวน 67 คน เครื่องมือใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณเนื้อหา
ประกอบไปดวย ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ความรูและพฤติกรรมในการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลม
ใชเวลาในการดําเนินการวิจัยทั้งหมด 12 สัปดาห วิเคราะหขอมูลกอนและหลังใหโปรแกรมทั้งสองกลุมโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน โดยใชสถิติ Paired t-test ,Independent Sample t-test และสถิติ Chi-Square
ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของความรูหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษาพบวาคะแนนเฉลี่ยของความรูของ
กลุมศึกษาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -4.255, P-value < 0.01) และพฤติกรรม
การปฏิบัติตัว หลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษาพบวาพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของกลุมศึกษาสูงกวากลุมควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -7.960, P-value < 0.01) เปนผลทําใหการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกลมใน
บริเวณบานของผูสูงอายุลดนอยลง ซึ่งหลังการทดลองพบวาอัตราการเกิดอุบัติเหตุหกลมในบริเวณบานในกลุมศึกษา
ลกลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถนําโปรแกรมสุขศึกษามาประยุกตใชกับผูสูงอายุตอไปได
คําสําคัญ: โปรแกรมสุขศึกษา อุบัติเหตุพลัดตกหกลมภายในบาน ผูสูงอายุ
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Abstract
This study was a quasai-experimental research. The objective of this study was to investigate the
effectiveness of program regarding prevention of accidental falls at home among the elderly in Ban Rong
Subdistrict, Ngao district, Lampang province. The Self-efficacy theory was applied to develop the intervention
program which awareness of falling prevention, demonstrations practicing appropriate posture, and improving
environmental. The participant of the study was one 134 elderly people from Ban Rong Subdistrict, Ngao district,
Lampang province. They were was divided in to 2 groups: study group (n = 67) and control group (n = 67). The
data were collected by interview. The contents of interview form were consisted of personal data, environment
data, knowledge and behavior regarding accidental fall. The study group was getting program for 12 weeks.
Descriptive and inferential statistics (paired sample t-test and Independent Sample t-test) were used for data
analysis.
The results were found that the average knowledge and behavior score at after getting health
education program, the mean knowledge of post-test was significantly higher than those of pre-test among the
study group (t = -4.255, P < 0.01). The mean behavior of post-test was significantly higher than those of pretest among the study group (t = -7.893, P < 0.001).Resulting in decreased falling accidents at home for the
elderly. Thus, it is recommentended that this program should be used with the elderly in other areas.
Keywords: Health education program, Accidental falls, Elderly

บทนํา
ในชวงเวลากวา 2 ทศวรรษที่ผานมา สภาวการณทางประชากรของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรที่มีการลดลงของอัตราการเกิดและการเพิ่มขึ้นของอัตราการตาย
ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจนเทคโนโลยีทางการแพทยที่เจริญกาวหนา รวมทั้งการเขาถึงระบบสุขภาพ
ที่งายขึ้น การบริการดานสาธารณสุขที่มีอยูอยางทั่วถึงสงผลใหประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้นทําใหผูที่อยูในวัยทํางาน
และผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปเปนจํานวนมาก และผูสูงอายุเปน
กลุมประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องเรื่อยมาเมื่อบุคคลเขาสูวัยผูสูงอายุ สภาพรางกาย และจิตใจ
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวัยอื่น ๆ เนื่องจากมีความเสื่อมของการทํางานของระบบตาง ๆ ทั่วรางกาย ทําใหนํามา
ซึ่งภาวะเสี่ยง และปญหาดานสุขภาพตาง ๆ โดยเฉพาะการเจ็บปวย (คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุ
แหงชาติ, 2557)
การหกลมในผูสูงอายุมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกประเทศทั่วโลก จากการรายงานขององคการอนามัยโลก
(WHO) พบวามีประมาณรอยละ 28-35 ของผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป และเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 32-42 ใน
ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 70 ปขึ้นไป ซึ่งอัตราของการหกลมจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน สําหรับ
ผูสูงอายุในเขตตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ผูวิจัยทําการสํารวจขอมูลการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกลม
ของผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป ที่มารับการรักษาจากหองอุบัติเหตุฉุกเฉินจากโรงพยาบาลงาว และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอน ซึ่งอัตราการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกลมภายในบานสูงสุด ไดแก พลัดตกหกลมถึง
รอยละ 78.4 ซึ่งพบในกลุมอายุ 71-75 ป มากที่สุดถึงรอยละ 41.2 การหกลมสงผลกระทบโดยตรงตอผูสูงอายุทั้งทาง
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รางกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม (วลัยพร นันทศุภวัฒน, 2544) จากผลกระทบดังกลาว การปองกันจึงเปนสิ่ง
สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพื่อลดปจจัยเสี่ยงหรือภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาในระยะยาวตลอดจนลด
อัตราการหกลมและทําใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดีขึ้นดวย
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงศึกษาผลของการจัดโปรแกรมการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมภายในบาน
ใหกับผูสูงอายุโดยประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง (Self-efficacy Theory) มาเปนแนวคิดโดยกลุมตัวอยาง คือ
ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในตําบลบานรองศึกษา ซึ่งโปรแกรมการศึกษาใชเวลา 12 สัปดาห โดยโปรแกรมประกอบดวย
ปจจัยที่สําคัญ ไดแก การใหความรู เกี่ยวกับสาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง อันตราย ผลกระทบของการหกลมและการปองกัน
อุ บั ติ เ หตุ ก ารหกล ม ในผู สู ง อายุ พร อ มกั บ การสาธิ ต และฝ ก ปฏิ บั ติ เ ปลี่ ย นอิ ริ ย าบถ การปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล อ ม
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะชวยใหผูสูงอายุเกิดการรับรูที่ถูกตองเกี่ยวกับอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบาน สงเสริมให
เกิดพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหอุบัติเหตุพลัดตกหกลม มีการเปลี่ยนอิริยาบถที่ถูกตอง ตลอดจนสงเสริมให
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในบริเวณบานใหปลอดภัยจากสภาพอันตรายที่อาจเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกลม

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดศึกษาสองกลุมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานสําหรับผูสูงอายุ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรตางๆ ที่สัมพันธกันดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

โปรแกรมการพลัดตกหกลมในบริเวณบานของผูสูงอายุ
1. กิจกรรมการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใน
ผูสูงอายุ
1.1 ใหความรูใ นเรื่อง ทั่วไปของผูสูงอายุ การปองกัน
อุบัติเหตุพลัดตกหกลม การเปลี่ยนอิริยาบถ การปรับปรุง
สิ่งแวดลอมใหปลอดภัย โดยบรรยายประกอบวีดีทัศน
กิจกรรมถามตอบ พูดคุย สนทนา
2. กิจกรรมการพัฒนาการรับรูความสามารถตนเองและ
ความคาดหวังในผลการกระทําผูสูงอายุ ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
2.1 อภิปรายกลุมในเรื่อง การปองกันอุบัติเหตุพลัดตก
หกลม การเปลี่ยนอิริยาบถ การปรับปรุงสิ่งแวดลอมให
ปลอดภัย
2.2 สาธิตและฝกปฏิบัติการเปลี่ยนอิริยาบถ
2.3 แจกคูมือ การปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณ
บานสําหรับผูสูงอายุ

1. ความรูเรื่อง การปองกันอุบัติเหตุ
พลัดตกหกลม การเปลี่ยนอิริยาบถ
การปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย
2. พฤติกรรม การปองกันอุบัติเหตุพลัด
ตกหกลม การเปลี่ยนอิริยาบถ การ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย
3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหก
ลมในผูสูงอายุ

ภาพ 1 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
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ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรในการวิจัยคือผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงที่อาศัยอยูในตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปางจํานวน 186 คนกลุมตัวอยางคือผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
ทั้ง เพศชายและเพศหญิง ที่ ไ ด รับ การประเมิ น ดัช นี บ าร เทลเอดี แ อล (BarthelADLIndex: BAL) แล ว ผ า นเกณฑ ก าร
ประเมิ น โดยได ค ะแนนมากกว า 12 คะแนนขึ้ น ไปซึ่ ง เป น ผู สู ง อายุ ที่ช ว ยเหลื อ ตั ว เองได ทั้ ง หมดจํ า นวน 134 คน
โดยแบงเปนกลุมศึกษา 67 คน และกลุมควบคุม 67 คนไดมาจากการสุมแบบงายโดยการจับฉลากโดยหากผูสูงอายุ
จับไดเลขคี่จะเปนกลุมศึกษา และผูสูงอายุที่จับไดเลขคูจะเปนกลุมควบคุม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เครื่องมือใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบง
ออกเปน 5 สวนและเครื่องมือที่ใชในการจัดโปรแกรมคือ กิจกรรมการพัฒนาความรู พัฒนาการรับรูความสามารถ
ตนเองและความคาดหวังในผลการกระทําของผูสูงอายุใชเวลาในการดําเนินการวิจัยทั้งหมด 12 สัปดาห
การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่อ งมือ แบบสัมภาษณไ ดผา นการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดทดสอบทําการทดสอบหาความเที่ยง (Reliability) โดยการวิเคราะหรายขอ หาคา
สัมประสิทธิ์ความสอดคลองดวยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient ไดคา Alpha เทากับ 0.84 และในสวนของความรู
ใชวิธีคูเดอรริชารดสัน (Kuder-Richardson, KR-20) ไดคา Reliability เทากับ 0.79
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและกําหนดระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแกคาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และเชิงอนุมาน โดยใชสถิติ Paired t-test และสถิติ Independent Sample t-test

ผลการศึกษา
ขอมูลสวนบุคคลจากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ
1. เพศ กลุมศึกษาเปนเพศหญิงมีรอยละ 52.2 ซึ่งเพศหญิงมีจํานวนมากกวาเพศชาย สําหรับกลุมควบคุม
เพศชายรอยละ 65.7 เพศหญิงรอยละ 34.3 ซึ่งพบวาเพศชายมีจํานวนมากกวาเพศหญิง
2. อายุ กลุมศึกษามีอายุเฉลี่ยเทากับ 71.66 ± 7.432 ป และกลุมควบคุมมีอายุเฉลี่ยเทากับ 72.28 ± 6.906 ป
3. สถานภาพสมรส กลุมศึกษาและกลุมกลุมควบคุมยังอยูคูกับคูสมรสรอยละ 74.6 และ 64.2 ตามลําดับ
4. ศาสนา กลุมศึกษาและกลุมควบคุมนับถือศาสนาพุทธรอยละ 100
5. ระดับการศึกษา กลุมศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 47.8 กลุมควบคุมสวนใหญ
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 64.2
6. อาชีพ กลุมศึกษาสวนใหญไมไดทํางานรอยละ 43.3 กลุมควบคุมสวนใหญไมไดทํางานรอยละ 40.3
7. ประวัติการหกลม (ในรอบ 1 ป) กลุมศึกษามีประวัติการหกลมในรอบ 1 ป รอยละ 41.8 สถานที่ในการ
หกลม สวนใหญหกลมภายในบานรอยละ 28.4 ในชวงเวลากลางวันรอยละ 25.4 สาเหตุมาจากการเดินสะดุดรอยละ
11.9 รองลงมาลื่นลม รอยละ 10.4 และกลุมศึกษาที่ไมมีประวัติการหกลมรอยละ 58.2 กลุมควบคุมมีประวัติการ
หกลมในรอบ 1 ป รอยละ 37.3 สถานที่ในการหกลม สวนใหญหกลมภายในบานรอยละ 20.9 ในชวงเวลากลางคืน
รอยละ 19.4 สาเหตุ สวนใหญมาจากการลื่นลมรอยละ 14.9 รองลงมาเดินสะดุด รอยละ 7.5 และกลุมควบคุมที่ไมมี
ประวัติการหกลมรอยละ 62.7
8. โรคประจําตัว กลุมศึกษาสวนใหญมีโรคประจําตัวรอยละ 73.1 และสวนใหญกลุมศึกษามีโรคประจําตัว
เปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 50.7 สําหรับกลุมควบคุมสวนใหญมีโรคประจําตัวรอยละ 68.7 และสวนใหญมี
โรคประจําตัวเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 49.3
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9. การอยูอาศัยในบาน กลุมศึกษาสวนใหญอยูอาศัยภายในบานกับลูกหลานมากกวา 2 คน รอยละ 52.2
กลุมควบคุมสวนใหญอยูอาศัยภายในบานกับลูกหลานมากกวา 2 คน รอยละ 59.7
ขอมูลสภาพแวดลอมจากการศึกษาขอมูลสภาพแวดลอมของผูสูงอายุ พบดังนี้
1. ลักษณะที่อยู อาศัย กลุม ศึกษาสวนใหญอาศัยอยู บานชั้ นเดีย วใตถุ นสูงร อยละ 56.7 ทั้ง กอนและหลั ง
การไดรับ
2. ราวบั นไดกลุ ม ศึก ษาก อ นได รับ โปรแกรมส ว นใหญอ าศัย อยูบา นที่ มีร าวบั น ไดทั้ ง 2 ขา งรอ ยละ 47.8
สวนหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาไดมีการปรับปรุงราวบันไดที่มีราวทั้ง 2 ขาง รอยละ 50.7 สําหรับกลุมควบคุม
หลังการไดรับโปรแกรมไมมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน
3. ธรณีประตู/พื้นตางระดับกลุมศึกษาและกลุมควบคุมกอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยูบานที่มีธรณี
ประตู/พื้นตางระดับรอยละ 70.4, 61.2 ตามลําดับและไมมีธรณีประตูและพื้นตางระดับรอยละ 29.9, 38.8 ตามลําดับ
สวนหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาและกลุมควบคุมไมมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน
4. ลักษณะพื้นบานกลุมศึกษาและกลุมควบคุมกอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยูบานที่มีลักษณะพื้นบาน
เปนพื้นไมรอยละ 73.1 และรอยละ 44.8 ตามลําดับสําหรับหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาและกลุมควบคุมไมมี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน
5. การจัดวางของ/เฟอรนิเจอรภายในบานกลุมศึกษาและกลุมควบคุมกอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยู
บานที่มีการจัดวางของ/เฟอรนิเจอรภายในบาน เปนระเบียบเรียบรอย รอยละ 76.1, 94.0 ตามลําดับไมเปนระเบียบ
เรี ย บร อ ยร อ ยละ 23.9, 6.0 ตามลํ า ดั บ สํ า หรั บ หลั ง ได รั บ โปรแกรมมี ก ารจั ด วางของ/เฟอร นิ เ จอร ภ ายในบ า น
เปนระเบียบเรียบรอย รอยละ 91.0 สวนกลุมควบคุมไมมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน
6. แสงสวางภายในบาน กลุมศึกษากอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยูบานที่มีแสงสวางภายในบา น
เพียงพอและมองเห็นชัดเจน รอยละ 80.6 ไมเพียงพอไมชัดเจนรอยละ 19.4 ตามลําดับสําหรับหลังไดรับโปรแกรม
กลุมศึกษาไดมีการปรับปรุงสภาพบานใหมีแสงสวางเพียงพอรอยละ 100
7. ห องน้ํา /บริ เวณที่ ตั้ง กลุม ศึก ษากอ นไดรับโปรแกรมสว นใหญ อาศัย อยู บา นที่ มีห องน้ํา อยู ภายในบ า น
รอยละ 74.6 และหองน้ําอยูภายนอกบาน รอยละ 25.4 ตามลําดับ สําหรับหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาและ
ควบคุมไมมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน
8. ลั ก ษณะโถส ว ม กลุ ม ศึ กษาก อ นได รับ โปรแกรมสว นใหญ อ าศั ย อยู บา น ที่มี ลั ก ษณะโถส ว มเป น แบบ
ชักโครก รอยละ 67.2 สําหรับหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาที่มีลักษณะโถสวมเปนแบบชักโครก รอยละ 86.6
9. ราวจับในหองน้ํากลุมศึกษากอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยูบานที่ไมมีราวจับในหองน้ํา รอยละ
91.0 หลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาไดมีการปรับปรุงใหมีราวจับในหองน้ําเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 83.6 กลุมควบคุม
ไมมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน
10. ลักษณะบริเวณรอบ ๆ บาน กลุมศึกษากอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยูบานที่มีลักษณะรอบ ๆ
บานเปนพื้นซีเมนต รอยละ 52.2 พื้นกระเบื้อง รอยละ 22.4 พื้นดินรอยละ 17.9 และพื้นไมรอยละ 17.9 ตามลําดับ
สําหรับหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาไมมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน
การเปรียบเทียบประวัติการหกลม (ในรอบ 12 สัปดาห) กอนและหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษา
1. กลุมศึกษาหลังการไดรับโปรแกรมมีประวัติการหกลม ลดลงจากกอนการไดรับโปรแกรมสถานที่ในการหก
ลม กลุมศึกษาหลังการไดรับโปรแกรมสวนใหญหกลมภายนอกบาน รอยละ 100 ชวงเวลา หกลมในชวงเวลากลางคืน
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รอยละ 57.1 ชวงกลางวันรอยละ 42.9 สาเหตุ การหกลมกลุมศึกษาหลังการไดรับโปรแกรมสวนใหญมาจากลื่นลม
รอยละ 28.6 และกลุมศึกษาที่ไมมีประวัติการหกลมรอยละ 89.6 ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากกอนไดรับโปรแกรม
2. กลุมควบคุมหลังการไดรับโปรแกรมมีประวัติการหกลม รอยละ 37.3 ซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลง สถานที่
ในการหกลม กลุมศึกษาสวนใหญหกลมภายในบานรอยละ 20.9 ชวงเวลา กลางคืนรอยละ 19.4 สาเหตุการหกลมมา
จากการลื่นลมรอยละ 14.9 และกลุมศึกษาที่ไมมีประวัติการหกลมรอยละ 62.7 ซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูล
การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรู และพฤติกรรม กอนและหลัง
การศึกษาในกลุมศึกษาและกลุมควบคุมกอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษา จากผลการวิจัย (ตาราง 2)
พบวา
1. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความรู กลุมศึกษากอนและหลังการใหโปรแกรม
สุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกอน (8.72 ± 1.991) และหลัง (10.51 ± 1.636) แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
(t = -5.903, p-value < 0.01) สําหรับกลุมควบคุม กอน (8.82 ± 1.996) และหลัง (9.24 ± 1.615) การใหโปรแกรม
สุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาไมแตกตางกัน (t = -1.553, p-value < 0.125)
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันการหกลมในผูสูงอายุ ในกลุม
ศึกษา กอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษามีคาเฉลี่ยพฤติกรรมกอน (68.75 ± 12.601) และหลัง (80.06 ± 9.283)
การไดรับโปรแกรมสุขศึกษาแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p-value < 0.001) กลุมควบคุมกอนและ
หลังการใหโปรแกรมสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกอน (66.04 ± 10.330) และหลัง (67.91 ± 9.818) การไดรับโปรแกรม
สุขศึกษาแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรู และพฤติกรรมกอนและหลังการศึกษา ในกลุมศึกษา
(n = 67) และกลุมควบคุม (n = 67)
� + S.D.
X

หัวขอ
ความรู

a

กลุมศึกษา
กลุมควบคุม a
b
พฤติกรรม กลุมศึกษา
กลุมควบคุมb

Pre- test
8.72 ± 1.991
8.82 ± 1.996
68.75 ± 12.601
66.04 ± 10.330

Post - test
10.51 ± 1.636
9.24 ± 1.615
80.06 ± 9.283
67.91 ± 9.818

Mean
difference

t

p-value

-1.791
-.418
-11.612
-1.866

-5.903
-1.553
-7.893
-2.478

<0.001**
0.125
<0.001**
0.016*

หมายเหตุ: a คือ คะแนนเฉลี่ยของความรูของกลุมศึกษาแตกตางกันและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน,
b คือ คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมของกลุมศึกษาและกลุมควบคุมแตกตางกัน,*p-value < 0.05, **p-value < 0.01

สรุปผลการศึกษา
ประวัติการหกลม (ในรอบ 12 สัปดาห) หลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษา
จากการวิ จั ย พบว า ภายหลั ง การศึ ก ษา กลุ ม ศึ ก ษาหลั ง การได รับ โปรแกรมมี ป ระวั ติ ก ารหกล ม ในรอบ
12 สัปดาห มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 19.4 ซึ่งลดลงจากกอนการไดรับโปรแกรมที่มีจํานวน 28 คนคิดเปนรอยละ
41.8 สถานที่ใ นการหกล ม กลุ มศึ กษาหลั งการไดรับโปรแกรมสวนใหญห กล มภายนอกบา นร อยละ รอ ยละ 100
ชวงเวลาหกลมในชวงเวลากลางคืนรอยละ 57.1 ชวงกลางวันรอยละ 42.9 ชวงสาเหตุการหกลมกลุมศึกษาหลังการ
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ไดรับโปรแกรมสวนใหญมาจากลื่นลม รอยละ 28.6 รองลงมาแขนขาออนแรง รอยละ 14.3 วิงเวียนเปนลม รอยละ
42.3 ลมแบบไมรูตัว รอยละ 14.3 และกลุมศึกษาที่ไมมีประวัติการหกลมรอยละ 89.6 ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากกอนไดรับ
โปรแกรม (ดั งตาราง1) สามารถอธิบายไดวา โปรแกรมการปองกั นอุบัติ เหตุพ ลัดตกหกลมในบริเวณบานสําหรั บ
ผูสูงอายุ สามารถทําใหกลุมศึก ษาพัฒนาการรับ รูความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลการปองกั น
อุบัติเหตุพลัดตกหกลม ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีการอภิปรายกลุมในเรื่องการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลม การปรับปรุง
สิ่งแวดลอมใหปลอดภัย การสาธิตและการสาธิตกลับจากผูสูงอายุในการการเปลี่ยนอิริยาบถ การแชรประสบการณ
การพลัดตกหกลมในอดีต และการแจกคูมือการปองกันการพลัดตกหกลม ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ทําใหผูสูงอายุมีการรับรู
ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมไดดีขึ้นลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ได
การปรับปรุงสภาพแวดลอมในบริเวณบานหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา
ราวบันได หลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาไดมีการปรับปรุงราวบันไดที่มีราวทั้ง 2 ขาง รอยละ 50.7 มีราว
บันไดอยางนอย 1 ขาง รอยละ 22.4 สวนไมมีราวบันไดรอยละ 0 การจัดวางของ/เฟอรนิเจอรภายในบานหลังไดรับ
โปรแกรมมีการจัดวางของ/เฟอรนิเจอรภายในบาน เปนระเบียบเรียบรอย รอยละ 91 ไมเปนระเบียบเรียบรอยรอยละ
9 แสงสวางภายในบานหลังไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาไดมีการปรับปรุงสภาพบานใหมีแสงสวางเพียงพอรอยละ 100
ลักษณะโถสวมหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาที่มีลักษณะโถสวมเปนแบบชักโครก รอยละ 86.6 และลักษณะ
โถสวมเปนแบบสวมนั่งยอง ๆ รอยละ 13.4 ราวจับในหองน้ําหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาไดมีการปรับปรุงใหมี
ราวจับในหองน้ําเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 83.6 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดวา กลุมศึกษาเกิดการปรับพฤติกรรมใน
การปรับปรุงสภาพแวดลอม เนื่องจากเกิดการรับรูที่ถูกตอง ในเรื่องการปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยวาเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับผูสูงอายุ สําหรับผูสูงอายุที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพบานจากผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นไดวา
การปรับปรุงสภาพแวดลอมในบริเวณบานของผูสูงอายุไมสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของผูวิจัยไดทั้งหมด พบวา
ปญหาอุปสรรคที่สําคัญคือมีขอจํากัดในเรื่องคาใชจาย จึงไมสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของผูวิจัยไดซึ่งสอดคลอง
กับกรองจิต วาทีสาธกิจ (2543) ไดกลาววา “มีนักวิชาการมากมายใหคําแนะนําในการปองกันอุบัติเหตุการหกลมดาน
ปจจัยภายนอก โดยการจัดสภาพแวดลอมรอบบานใหปลอดภัย แตในความจริงผูสูงอายุทําไดหรือไม เพราะการ
ปรับปรุงตองมีคาใชจายซึ่งมักจะตรงขามกับรายไดของผูสูงอายุ”
และสอดคลองกับงานวิจัยของนารีรัตน จิตรมนตรี และคณะ (2541) ไดศึกษาสภาพแวดลอมภายในบาน
ที่ เ สี่ ย งต อ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห กล ม ในผู สู ง อายุ โดยศึ ก ษาในกลุ ม ผู สู ง อายุ ตั้ ง แต 60 ป ขึ้ น ไป ในชมรมผู สู ง อายุ
กรุงเทพมหานคร 9 แหง จํานวน 417 คน พบวา ผูสูงอายุมีโรคประจําตัวรอยละ 84.2 โดยเปนโรคขอและกระดูก
รอยละ 37.6 รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง รอยละ 23.5 มีปญหาจิตใจรอยละ 46.5 มีปญหาการทรงตัวรอยละ
44.6 กลุมตัวอยางเกิดอุบัติเหตุหกลมรอยละ 54.9 โดยพบวาการหกลมเกิดขึ้นขณะเดินในบาน ขณะเขาออกหองน้ํา
และตกบันได รอยละ 21.3 และ 7.4 ตามลําดับ สวนอาการหกลมบอยที่สุดคือ ขาออนแรง สะดุด และมึนงง เวียน
ศีรษะรอยละ 15.3 11.6 และ 8.3 ตามลําดับสภาแวดลอมในบานที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุหกลม พบวา ลักษณะ
ขั้นบันไดและแสงสวางบริเวณบันได การจัดวางของเครื่องใชในหองน้ํามีความสัมพันธกับการหกลมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความรูในการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมภายในบานสําหรับผูสูงอายุ
ระดับความรูกอนการใหโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ พลัดตกหกลมในบริเวณบาน
ของผูสูงอายุพบวา ความรูของกลุมศึกษาและกลุมควบคุมสวนใหญอยูในระดับต่ํา หลังการใหโปรแกรมปรับเปลี่ยน
- Proceedings -

87

พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานของผูสูงอายุพบวาความรูของกลุมศึกษาและกลุมควบคุม
อยูในระดับสูงขึ้นสวนใหญอยูในระดับปานกลาง การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความรู การปองกัน
อุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานของผูสูงอายุ ในกลุมศึกษา พบวา ความรูกอนและหลังการใหโปรแกรมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( t =-5.903, P-value < 0.01) และในกลุมควบคุม พบวา คะแนน
เฉลี่ยกอนและหลังการใหโปรแกรมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 1.553, p-value
= 0.125) การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความรูกอนและหลังการไดรับโปรแกรม ของกลุมศึกษาและ
กลุมควบคุม พบวา กอนการไดรับโปรแกรม กลุมศึกษาและกลุมควบคุม พบวา ความรู ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 0.346, p-value = 0.730) และหลังการไดรับโปรแกรม พบวา กลุมศึกษาและ
กลุมควบคุม มีความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -4.255, p-value < 0.01) ซึ่ง
สอดคลองกับวลัยภรณอารีรักษ (2554) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมพฤติกรรมการปองกัน การหกลม ตอ
การรับรู ความสามารถตนเองความคาดหวังผลดีจากการปฏิบัติและพฤติกรรมการปองกันการหกลมของผูสูงอายุที่มี
ความเสี่ยงตอการหกลมในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงตอการหกลมที่อาศัยอยูในชุมชน อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรู การปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมใน
บริเวณบานของผูสูงอายุ กอนและหลังการไดรับโปรแกรม พบวา ในกลุมศึกษา พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการ
ใหความรูมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในกลุมควบคุม พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนและ
หลังการใหความรูไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรู การปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานของผูสูงอายุ กอนและหลังการ
ไดรับโปรแกรมของกลุมศึกษาและกลุมควบคุม พบวา กอนการไดรับโปรแกรม กลุมศึกษาและกลุมควบคุมมีระดับ
คะแนนความรูไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และหลังการไดรับโปรแกรม พบวา กลุม
ศึกษาและกลุมควบคุมมีระดับคะแนนความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และสอดคลองกับกมลทิพย ภูมิศรี (2547) ไดศึกษา การวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของระบบการพยาบาล
แบบสนับสนุนและใหความรูตอการดูแลตนเองเพื่อปองกันการหกลมของผูสูงอายุ กลุมตัวอยางเปนสมาชิกของชมรม
ผูสูงอายุ สระพังทอง จังหวัดสกลนคร เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 40 รายแบงเปนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมกลุมละ 20 ราย กลุมทดลองจะไดรับระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรูจากผูวิจัยและไดรับ
การสนับสนุนจากชมรมผูสูงอายุ สวนกลุมควบคุมจะไดรับการสนับสนุนจากชมรมผูสูงอายุตามปกติ ผลการศึกษา
พบว า คะแนนการดู แลตนเองเพื่อป องกันการหกล มของผูสู งอายุก ลุมทดลองหลังไดรับระบบการพยาบาลแบบ
สนับสนุนและใหความรูสูงกวากอนไดรับระบบพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรูอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ (p-value
< 0.001) คะแนนการดูแลตนเองเพื่อปองกันการหกลมของผูสูงอายุกลุมทดลองหลังจากไดรับระบบการพยาบาลแบบ
สนับสนุนและใหความรูสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ (p-value < 0.001)
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมภายในบานสําหรับผูสูงอายุ
ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมภายในบานสําหรับผูสูงอายุ กอนการให
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบวา พฤติกรรมของกลุมศึกษาและกลุมควบคุมสวนใหญ อยูในระดับปานกลาง
หลังการใหโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานของผูสูงอายุ พบวา
พฤติกรรมของกลุมศึกษาอยูในระดับสูงขึ้น และกลุมควบคุมอยูในระดับปานกลาง การวิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกต า งของพฤติ ก รรม การป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ พ ลั ด ตกหกล ม ในบริ เ วณบ า นของผู สู ง อายุ ในกลุ ม ศึ ก ษา พบว า
พฤติกรรมกอนและหลังการใหโปรแกรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -7.893,
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p-value < 0.01) และในกลุมควบคุม พบวา พฤติกรรมกอนและหลังการใหโปรแกรมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -2.478, p-value = 0.016) การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
พฤติกรรม พบวา กอนการไดรับโปรแกรม กลุมศึกษาและกลุมควบคุม พบวา พฤติกรรมไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -1.223, p-value = 0.226) และหลังการไดรับโปรแกรม พบวา กลุมศึกษาและ
กลุมควบคุม มีความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -7.960, p-value < 0.01) ซึ่ง
สอดคลอ งกั บศิน าท แขนอก (2553) ได ศึกษาประสิ ทธิผ ลของโปรแกรมการปอ งกั นการหกลม แบบสหปจจั ยใน
ผูสูงอายุที่มารับบริการคลินิกผูสูงอายุกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่เขารับการบริการในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมาระหวางเดือนธันวาคม 2552 ถึงกุมภาพันธ 2553 จํานวน 60 คน จาก
การตรวจสอบสัดสวนของกลุมตัวอยางในดานเพศ อายุ ภาวะสุขภาพ และสิ่งแวดลอม พบวา ไมมีความแตกตางกัน
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการปองกันการหกลมแบบสหปจจัยในผูสูงอายุ
ประกอบดวย การใหความรู เกี่ยวกับสาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง อันตราย/ผลกระทบ และการปองกันการหกลมในผูสูงอายุ
การออกกําลังกายแบบไทเกก (Tai Chi) การปรับปรุงสิ่งแวดลอม และการใหคําปรึกษาแนะนําการใชยา โดยการ
บรรยายประกอบสื่อวีดิทัศนและแจกคูมือการปองกันการหกลมในผูสูงอายุ พรอมทั้งสาธิตการออกกําลังกายแบบไท
เกก (Tai Chi) ประกอบสื่อวีดิทัศน สวนกลุมควบคุมไดรับการสงเสริมสุขภาพตามปกติของคลินิกผูสูงอายุ เก็บ
รวบรวมข อมู ล กอ นและ หลัง การทดลอง เป นระยะเวลา 12 สัป ดาห ผลการวิจั ย พบว า คา เฉลี่ ยคะแนนความรู 
พฤติกรรมการปองกันการหกลม และการทรงตัวในผูสูงอายุกอนกับหลังการทดลอง มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และพบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรู พฤติกรรมการปองกันการหกลม และการทรงตัว
ในผูสูงอายุระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับ
อุบัติการณการหกลมในผูสูงอายุ ภายหลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองไมพบอุบัติการณ การหกลมในผูสูงอายุสวน
กลุมควบคุมพบอุบัติการณการหกลมในผูสูงอายุรอยละ 10
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารเพิ่ ม ระยะเวลาที่ ใ ช ศึ ก ษาและติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ตั ว ตั้ ง แต 6 เดื อ นขึ้ น ไป เพื่ อ ติ ด ตาม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แทจริงและยั่งยืน
2. ควรทํา การศึก ษาโดยใหครอบครัวและญาติเข ามามีส วนรวมในการศึ กษาวิจั ย เนื่องจากการปองกั น
การพลัดตกหกลมในผูสูงอายุสวนหนึ่งตองอาศัยครอบครัวและญาติเขามามีบทบาทสําคัญในการดูแลชวยเหลือ
สนับสนุน เพื่อใหการปองกันประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น
3. ควรทําการศึกษารวมกันในทีมสหสาขาวิชาชีพ เนื่องจากการหกลมในผูสูงอายุสวนใหญเกิดจากหลาย
ปจจัยรวมกัน และควรทํางานประสานกันทั้งในสวนของโรงพยาบาลและชุมชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ปจจัยทํานายการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหนาที่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
The prognosis factors in duty working of public health volunteers at
Naphunsubdistrict, Wangchin district, Phrae Province
ราเชนทร จีกัน 1* และ ประจวบ แหลมหลัก2
9

Rachain Jeegun1* and PrachuabLamluk2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาปจจัยทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยทําการศึกษาจากกลุมประชากรจํานวน 200 คน
เก็ บ รวบรวมข อ มู ลโดยใช แ บบสอบถาม วิเคราะห ข อ มูล โดยใช ส ถิติ ก ารแจกแจงความถี่ (Frequency) ค าร อ ยละ
(Percentage) คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)
ผลการศึกษาพบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 69 มีอายุระหวาง
41-50 ป รอยละ 44.5 ความสัมพันธภาพในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยูในระดับมากที่สุดคิด
เปนรอยละ 72.50 คุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 60.50
การเสริมพลังอํานาจในการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.00
ความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.00 และศึกษา
ขอมูลดานการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ
47.50 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) พบวา ปจจัยที่สามารถ
ทํานายการการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลนาพูน อํา เภอวังชิ้น
จังหวัดแพร ไดแก การเสริมพลังอํานาจในงาน (p-value = 0.017) กับคุณลักษณะการเปนอาสาสมัคร (p-value =
0.008) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ไดรอยละ 11.6
คําสําคัญ: ปจจัยทํานายการทํางานตามบทบาทหนาที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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Abstract
This study aimed to examine prognosis factors on duty working of public health volunteers in
Naphunsubdistrict, Wangchin district, Phrae province. The study population consisted of 200 public health
volunteers in Naphunsubdistrict. Data were collected by using questionnaires and analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression.
The study found that the majority of village health volunteers were as followed ; 69 percentswere
female, 44.5 percent were 41-50 years old, 72.5 percent were at the most level of fellowship in community
health volunteers in the village, 60.50 percent were at high level of attribution in village health volunteer. 51.00
percent were at high level of power in the work of village health volunteers. 51.00 percent were at high level of
the job satisfaction and 47.50 percent were at high level of the information on implementation of the roles of
village health volunteers. The stepwise multiple regression analysis showed that factors predicted the
performance of the duty working of public health volunteers at Naphun district, Wangchinsubdistrict, Phrae
province were Empowerment in (p-value = 0.017) with feature subjects (p-value = 0.008), a significant level
of .05, that predicted the performance of the duty working of public health volunteers at Naphunsubdistrict,
Wangchinsubdistrict, Phrae province at 11.6 percent.
Keywords: prognosis factor, duty working, public health volunteer

บทนํา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนกลุมประชาชนในหมูบานที่ผานการอบรมจากเจาหนาที่
สาธารณสุข และไดรับการแตงตั้งใหเปนผูชวยเหลือเจาหนาที่สาธารณสุขในดานการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ
(อาลีมิ นทร เศรษฐพงศ , 2552) เป นกลุมบุ คคลที่มี ประวั ติศาสตรรว มสมัย กับเจา หนา ที่ส าธารณสุข มาตลอด 2
ทศวรรษ เปนประชาชนในหมูบานหรือชุมชนที่อาสาเสียสละเวลา หยาดเหงื่อแรงกาย และทุนทรัพย มาชวยดูแล
สุขภาพของประชาชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดดําเนินการในฐานะที่เปนผูทําการเปลี่ยนแปลงดาน
สุขภาพ ในระดับชุมชน และระดับหมูบานมีกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
ไดดําเนินการรวมกับประชาชนทั้งในดานโภชนาการ โดยรวมดําเนินงานคัดกรองเพื่อลดภาวะเด็กขาดสารอาหาร ดาน
การใหภูมิคุมกันโรค โดยรวมรณรงคการปองกันโรคโปลิโอในเด็ก ดานการสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม ทําใหประชาชน
เห็นอันตรายของโรคทองรวง ดานการจัดหายาที่จําเปนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ทําใหประชาชนมียา
ที่จําเปนไวใชในครอบครัวและชุมชน ไดดานอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัวดูแลแมและเด็กในชุมชน
โดยการใหคําแนะนําและประสานไปยังเจาหนาที่สาธารณสุข การชั่งน้ําหนักเด็กเพื่อทําใหเด็กทารกมีสุขภาพดี เปนตน
และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนางานหมูบานจัดการสุขภาพ ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนทั้ง
เปาหมายการพัฒนาและเปน ตัวกลางนําการพัฒ นาไปสูป ระชาชน ซึ่งเจาหนาที่ ไมส ามารถเข าถึง ไดอ าสาสมัค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จึงเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการทํางานในชุมชน การพัฒนา
หมูบานใหยั่งยืนและการที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จไดนั้นปจจัยสําคัญก็คือ การมีสวนรวมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) (เพ็ญศรี เปลี่ยนขํา, 2542) ดังนั้นจึงมีการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) เพื่ อใหรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและตอเนื่องของงานระบบสุขภาพที่กําลังเกิดขึ้น โดยมี
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วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบรรลุตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขและสามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองและชุมชน เกิดการดําเนินกิจกรรม การดําเนินงานในหมูบานจัดการสุขภาพโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) และภาคีเครือขายดานสุขภาพในชุมชน เจาหนาที่สาธารณสุของคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
องคกรเอกชนเปน เพียงผูสนับสนุน ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ ตามศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น
(อสม.) นั้นตองอาศัยปจจัยในดานตาง ๆ รวมถึงแรงจูงใจในการแสดงบทบาทหรือปจจัยอื่นที่มีผลตอพฤติกรรมใน
การดําเนินงานในหมูบานจัดการสุขภาพ หรืออาจกลาวไดวาการดําเนินงานในหมูบานจัดการสุขภาพ เพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่องและยั่งยืนนั้นตองอาศัยศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนสําคัญรวมทั้งสราง
แกนนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตองชวยกันปลุกระดมใหประชาชนหัน
มามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน รับผิดชอบดูแลสุขภาพตนเองไมใหเจ็บปวย เพื่อจะไดมีโอกาสในการ
ทํางานไดตามปกติ
การทํางานของ อสม. ในพื้นที่ จัง หวัด แพรนั้น ทํางานตามบริบ ทพื้ นที่ ทั้ง ทางดานภูมิ ประเทศ เศรษฐกิ จ
ภายใตกรอบงานสาธารณสุขทั้งงานสงเสริม ปองกัน ฟนฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จัดการ
สุขภาพแบบองครวม ภายใตตัวชี้วัด คือ การทํารายงานการปฏิบัติงานสงทุกเดือนโดยมีคาปวยการเปนขวัญกําลังใจ
แนนอนวา เมื่อมีคาขวัญกําลังใจขึ้นมาจะตองมีการเปรียบเทียบการทํางานเกิดขึ้น ทํามาก กับทํานอย หรือทําเลยก็ได
คาขวัญกําลังใจเทากัน สงผลใหกระทบตอระบบ งานสาธารณสุขมูลฐานเกิดปญหาไมปฏิบัติงานแตมีรายงานสง ทําให
ขอมูลที่รายงานกับการปฏิบัติงานจริงไมตรงกัน และตั้งแตป 2552 เปนตนมามีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) ในอําเภอวังชิ้นลาออก 256 คน เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตตําบลนาพูน 43 คน
(ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2558)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร นําความรูที่ไดไปเปนขอมูลพื้นฐานในการแกไขปรับปรุงและ
สงเสริมสนับสนุน ประเมินผลการปฏิบัติงานในดานการดําเนินงานในหมูบาน ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และสามารถนําไปเปนแนวทางในการประยุกตใชกับอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสังคมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบแบบสํารวจรายการ (CheckList) และเติมขอความใน
ชองวาง ผูวิจัยไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคของการวิจัย และกรอบแนวคิดในการ
วิจัย แลวออกแบบเครื่องมือ ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามดานขอมูลทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุประจําหมูบาน เปนแบบสอบถามขอมูล
พื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ประสบการณเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน
สวนที่ 2 แบบสอบถามสัมพันธภาพในชุมชน จํานวน 8 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 15 ขอ
- Proceedings -

93

สวนที่ 4 แบบสอบถามการเสริมพลังอํานาจในการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน
15 ขอ
สวนที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 10 ขอ
สวนที่ 6 แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน
20 ขอ
วิธีการศึกษา
ประชากร การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาจากประชากรทั้งหมดคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพรจํานวน 200 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย จากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเปนการพิทักษสิทธิ์กลุมประชากร เมื่อไดรับการพิจารณาและรับรองแลวผูวิจัยจึงดําเนินการ
ตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ผูศึกษาขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา ขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูลไปยังสาธารณสุขอําเภอวัง
ชิ้น ในการตอบแบบสอบถาม
2. ผูศึกษานําแบบสอบถามเก็บขอมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในชวงประชุมประจําเดือน
ของแตละหมูบานดวยตนเองตามวันและเวลาที่นัดไว
3. ผูศึกษาแนะนําตัวพรอมชี้แจงวัตถุประสงคการมาเก็บขอมูลรวมถึงการพิทักสิทธิ์ในการเก็บขอมูลครั้งนี้ ใน
การตอบแบบสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุขจะเปนอิสระตอกัน ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง หากมีขอสงสัยให
ถามผูศึกษาโดยตรงไมถามหรือปรึกษากันเอง
4. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ นํามาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยมีการกําหนดระดับนัยสําคัญที่
0.05 และใชสถิติในการศึกษา 2 รูปแบบ ไดแก
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ประกอบดวย
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะหการเสริมพลังอํานาจในการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน คุณลักษณะ
ความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยใชสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
ของคะแนน (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติเชิงอนุมาน (Analytical Statistics)
ใชสถิติ วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) เพื่อวิเคราะหหา
ทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัคร
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ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 69 รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 31 มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป มีมากที่สุดรอยละ 44.5 รองลงมาอายุ 51-60 ป รอยละ 34.5 สถานะภาพสมรสรอยละ 84.0
รองลงมาคื อ โสด ร อ ยละ 6 ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด อยู ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษา ร อ ยละ 55.5 รองลงมาคื อ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 22.0 กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 78.0 รับจาง รอยละ
19.0 คาขาย รอยละ 3.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 43.0 รองลงมาคือ 5,001–10,000 บาท
รอยละ 36.5 ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขฯ 6–10 ป รอยละ 28.5 รองลงมาคือ 11–15 ป รอยละ 24.0
บทบาทหนาที่ในชุมชนนอกเหนือจากการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขฯไมมีบทบาทในชุมชนรอยละ 75.0 รองลงมาคือ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน กลุมบทบาทสตรีประจําหมูบาน รอยละ 9.5
ขอมูลดานสัมพันธภาพในชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับสัมพันธภาพในชุมชนอยูในระดับมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 72.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.02 ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก ขอที่ 7 คนในชุมชน
ใหความรวมมือเปนอยางดีในการทํากิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข เชน การคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน
ความดัน เป นตนและขอที่ 8 คนในชุมชนใหความสนใจในงานสาธารณสุข เชน การเฝา ระวังการระบาดของโรค
ไขเลือดออก การใสสารกําจัดลูกน้ํายุงลาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 และ 4.47 ตามลําดับ ดังตาราง 1
ตาราง 1 การวิเคราะหหาสัมพันธภาพในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น ตําบลนาพูน
อําเภอวังชิน้ จังหวัดแพร (n = 200)
ขอคําถาม
7. คนในชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดีในการทํากิจกรรมของ
อาสาสมัครสาธารณสุข เชน การคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน
ความดัน เปนตน
8. คนในชุมชนใหความสนใจในงานสาธารณสุข เชน การเฝาระวัง
การระบาดของโรคไขเลือดออก การใสสารกําจัดลูกน้ํายุงลาย

Mean
4.45

S.D.
0.59

ระดับสัมพันธภาพ
มากที่สุด

4.47

0.56

มากที่สุด

ขอมูลดานคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 60.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.65 ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับ
แรก ไดแก ขอที่ 2 ทานเปนผูมีความซื่อสัตยและขอที่ 4 ทานเปนผูที่มีความตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และ 4.21 ตามลําดับ ดังตาราง 2
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ตาราง 2 การวิเคราะหหาคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร (n = 200)
ขอคําถาม
2. ทานเปนผูมีความซื่อสัตย
4. ทานเปนผูที่มีความตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ

Mean
4.22

S.D.
0.66

ระดับคุณลักษณะ
มาก

4.21

0.63

มาก

ขอมูลดานการเสริมพลังอํานาจในการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับการเสริมพลังอํานาจในการทํางานอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 51.00 ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก ขอที่ 4 บุคคลในครอบครัวของทานสนับสนุนทาน
ใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและขอที่ 5 เจาหนาที่สาธารณสุขชวยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของ
ทานใหสําเร็จ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และ 4.37 ตามลําดับ ดังตาราง 3
ตาราง 3 การวิเคราะหหาการเสริมพลังอํานาจในการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร (n = 200)
ขอคําถาม
4. บุคคลในครอบครัวของทานสนับสนุนทานใหเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน
5. เจาหนาที่สาธารณสุขชวยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของ
ทานใหสําเร็จ

Mean

S.D.

ระดับคุณลักษณะ

4.38

0.55

มาก

4.37

0.53

มาก

ขอมูลดานความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.00 ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก ขอที่ 1 ทานพอใจ
ที่จะปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน แมวาจะตองเสียเวลาในการทํามาหากินและขอที่ 2 ทาน
พอใจ เมื่อทานทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และ 4.32 ตามลําดับ ดังตาราง 4
ตาราง 4 การวิเคราะหหาความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น ตําบลนาพูน
อําเภอวังชิน้ จังหวัดแพร (n = 200)
ขอคําถาม
1. ทานพอใจที่จะปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน แมวาจะตองเสียเวลาในการทํามาหากิน
2. ทานพอใจเมื่อทานทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ
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S.D.

ระดับคุณลักษณะ

4.39

0.61

มาก

4.32

0.56

มาก
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ตาราง 5 จํานวนและรอยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จําแนกตามระดับการปฏิบัตงิ านตาม
บทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น (n = 200)
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบา น
ระดับนอย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
รวม
หมายเหตุ:

x

จํานวน

รอยละ

15
49
95
41
200

7.50
24.50
47.50
20.50
100

= 53.75, S.D. = 13.39

จากตาราง 5 แสดงผลการศึกษาจํานวนและรอยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จําแนกตาม
ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวา อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานสวนใหญ มีระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 47.50 รองลงมามีระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมูบานในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 24.50 ในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 20.50 และในระดับนอย
คิดเปนรอยละ 7.50 คาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
เทากับ 53.75 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 13.39
ผลการวิเคราะหปจจัยทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน
การวิเคราะหปจจัยทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบล
นาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ดําเนินการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression
analysis) ผลการวิเคราะหดังตาราง 6
ตาราง 6 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ปจจัยทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
ตัวแปรทีไ่ ดรบั การคัดเลือก
การเสริมพลังอํานาจในงาน
คุณลักษณะการเปนอาสาสมัคร
R Square=0.125

B
0.467
0.371

Adjusted R Square= 0.116

Std. Error
0.194
0.139

Beta
0.191
0.212

F
2.404
2.675

P
0.017*
0.008*

Std. Error of the Estimate=12.596

หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 6 พบว า ตั ว แปรอิ ส ระที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กได แ ก ตั ว แปรการเสริ ม พลั ง อํ า นาจในงานกั บ
คุณลักษณะการเปนอาสาสมัคร มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ตํา บลนาพู น อํ า เภอวั ง ชิ้ น จั ง หวั ด แพร อย างมี นั ยสํ า คั ญทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.05 โดยมีค า อํ า นาจการทํ า นายการ
ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ ข องอาสาสมั ค รสาธารณสุ ขประจํ าหมู บ า นตํ า บลนาพู น อํ าเภอวั งชิ้ น จั งหวั ด แพร
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(Adjusted R Square) = 0.116 แสดงวา ปจจัยดานการเสริมพลังอํานาจในงานกับคุณลักษณะการเปนอาสาสมัคร
สามารถทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร ไดรอยละ 11.6
จากผลการวิ เ คราะห สามารถเขี ย นสมการทํ า นายการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ ข องอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ไดดังนี้
จากสมการ
Y = a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4 + a5X5 + a6X6 + a7X7 + a8X8 + a9X9 + a10X10
+ a11X11 + a12X12 +C
C = คาคงที่
X1 = เพศ
X2 = อายุ
X3 = สถานะภาพสมรส
X4 = ระดับการศึกษา
X5 = อาชีพ
X6 = รายไดตอเดือน
X7 = ระยะเวลาการเปนอาสาสมัคร
X8 = บทบาทนอกเหนือจากการเปนอสม.
X9 = สัมพันธภาพในชุมชน
X10 = คุณลักษณะความเปนอาสาสมัคร
X11 = การเสริมพลังอํานาจในงาน
X12 = ความพึ่งพอใจในงาน
Y = การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
แทนคาในสมการ
Y = (0.371) (X10) + (0.467) (X11)
จากสมาการอธิบายไดวา
1. ถ า ตั ว แปรด า นคุ ณ ลั ก ษณะความเป น อาสาสมั ค ร มี ค ะแนนเพิ่ ม ขึ้ น 1 คะแนน จะทํ า ให ค ะแนนการ
ปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูนอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร เพิ่มขึ้น
0.371 คะแนน โดยตัวแปรอื่นมีคาคงที่
2. ถาตัวแปรดานการเสริมพลังอํานาจในงาน มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะทําใหคะแนนการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร เพิ่มขึ้น 0.467 คะแนน
โดยตัวแปรอื่นมีคาคงที่

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับสัมพันธภาพในชุมชนอยู
ในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 72.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.02 แสดงวาคนในชุมชนใหความรวมมือเปน
อยางดีในการทํากิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข เชน การคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน ความดัน เปนตน และคน
ในชุมชนใหความสนใจในงานสาธารณสุข เชน การเฝาระวังการระบาดของโรคไขเลือดออก การใสสารกําจัดลูกน้ํา
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ยุง ลาย ซึ่ง สอดคล องกั บ การศึ ก ษาของวนิ ด า วี ระกุ ล และนั ต ถะวุ ฒิ ภิ ร มย ไ ทย (2546) ศึก ษาป จ จั ยที่ ส ง ผลต อ
ความสําเร็จของการทําหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานพบวาปจจัยที่สําคัญที่สุด ไดแก ปจจัยดาน
ประชาชน และคุณสมบัติของประชาชนที่สําคัญ ไดแก การมีสวนรวม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 60.50 รองลงมามีระดับคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.50 และมีระดับคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 5.00 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนอาสาสมั ครสาธารณสุขประจํ า
หมูบานเทากับ 58.20 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.65 แสดงวาอาสาสมัครเปนผูมีความซื่อสัตย และมีความตั้งใจ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของทัศพร ชูศักดิ์ (2554) พบวาตัวแปรที่
มีอิทธิพลทางออมตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแกการเสริมสรางพลังอํานาจใน
งานสัมพันธภาพในชุมชน คุณลักษณะความเปนอาสาสมัครและลักษณะงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับการเสริมพลังอํานาจในการทํางานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.00 รองลงมามีระดับการเสริมพลังอํานาจในการทํางาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.00 คาเฉลี่ยการเสริมพลังอํานาจใน
การทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเทากับ 61.99 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.46 แสดงวา
บุคคลในครอบครัวของทานสนับสนุนทานใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และเจาหนาที่สาธารณสุขชวย
ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของทานใหสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับวินัย แกวพรหม (2553) ศึกษาความคาดหวังตอ
บทบาท และการปฏิบัติงานจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในงานสาธารณสุขมูลฐาน ตามทัศนะของ
ประชาชนในตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พบวาเจาหนาที่สาธารณสุข และผูนําชุมชน
สวนใหญมีความคาดหวังตอบทบาทของ อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐานในภาพรวมและรายดานยอยอยูในระดับมาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจํ า หมู บ า นอยู ใ นระดั บมาก คิ ด เป น ร อ ยละ 51.00 รองลงมามี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจในงานของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบานในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.50 คาเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานเทากับ 41.29 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.58 ซึ่งสอดคลองกับทรงสวัสดิ์ ราศี (2539)
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธรณสุข อําเภอบึงบูรณ จังหวัดศรีสะเกษ
พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครอยูในระดับสูง
ตั ว แปรอิ ส ระที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กได แ ก ตั ว แปรการเสริ ม พลั ง อํ า นาจในงานกั บ คุ ณ ลั ก ษณะการเป น
อาสาสมัคร มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาอํานาจการทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร (Adjusted R Square) = 0.116
แสดงวา ปจจัยดานการเสริมพลังอํานาจในงานกับคุณลักษณะการเปนอาสาสมัครสามารถทํานายการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนา ที่ ของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ าหมูบา นตํ าบลนาพู น อํ าเภอวั งชิ้ น จัง หวัด แพร ไดรอยละ 11.6
ซึ่ง สอดคล อ งกั บ อมรมิ ต ร มงคลเคหา (2552) ศึ ก ษาปจ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในเขตพื้นที่เทศบาลบานนิเวศน อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานการดําเนินงานดานสาธารณสุข มีความสัมพันธกับแรงจูงใจใน
เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และการศึกษาของไพเราะ ไตรติลานันท (2534) พบวา แรงจูงใจดาน
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การไดรับการยอมรับนับถือความสําเร็จของงานและความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับปริมาณและคุณภาพงาน
สุขาภิบาลของเจาหนาที่สาธารณสุขในสถานีอนามัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และผลการศึกษานี้ไดสนับสนุนการศึกษาของ
ทัศพร ชูศักดิ์(2554) พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ไดแก การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน สัมพันธภาพในชุมชน คุณลักษณะความเปนอาสาสมัครและลักษณะงาน
ขอเสนอแนะ
1. สั ม พั น ธภาพในชุ ม ชนอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากชุ ม ชนรั บ รู ไ ด จ ากการปฏิ บั ติ ง านอาสาสมั ค ร
สาธารณสุข เชน การสํารวจลูกน้ํายุงลาย พรอมใสสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย การคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน
ความดัน เปนตน ทําใหชุมชนขาดความกระตือรือรนในการแกไขปญหาดวยตนเอง รอแตอาสาสมัครสาธารณสุขเปน
ผูดํ าเนิ นการให ทํ า ให ชุม ชนไม สามารถแกไ ขปญ หาด วยชุ มชนเองได ดั งนั้ นตั ว อาสาสมัค รสาธารณสุ ขต อ งเป น
แบบอยางและชักชวนใหชุมชนจัดการกับปญหาสุขภาพดวยชุมชนเองโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเปนพี่เลี้ยง
2. การเสริมพลังอํานาจในการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ควรจัดหลักสูตรเสริมสราง
ความรูใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข สามารถถายทอดความรูแกชุมชนได สนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
ใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อใชในการดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน เสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง ชุมชน
แกไขปญหาสุขภาพดวยชุมชนเองโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเปนพี่เลี้ยง คอยแนะนําใหคําปรึกษา
3. คุ ณ ลั ก ษณะการเป น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น ควรมี ก ารจั ด หลั ก สู ต รในการกระตุ น
คุณลักษณะการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อใหการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ของประชาชน
เขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
Factors relating with people’s behavior towards using emergency medical
service among people in Wiangchai District, Chiangrai Province
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บทคัดยอ
งานวิ จัย นี้ เปน งานวิจั ย เชิง พรรณนา (Descriptive research) มี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ กษาพฤติก รรมการใช
บริการการแพทยฉุกเฉิน ของประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมใชบ ริการการแพทยฉุกเฉิ น ของประชาชนในเขตอําเภอเวีย งชัย จั งหวัดเชียงราย กลุม ตัวอยา งที่ใชใ น
การศึกษา จํานวนทั้งหมด 440 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่ผานการทดสอบคุณภาพอยูใน
เกณฑที่ยอมรับได สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห โดยใชสถิติ Chi-square test ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 57.95 อายุสวนใหญอยูในชวง 30-49 ป รอยละ 34.31 มีสถานภาพสมรสเปนสวนใหญ รอยละ
56.36 การศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับปฐมศึกษา รอยละ 48.40 สวนใหญประกอบอาชีพลูกจาง รอยละ
38.63 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมากกวา 8,000 บาท และทราบการประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบการแพทย
ฉุกเฉิน จากบุ คลากรสาธารณสุข เปนสว นใหญ รอยละ 70.68 มีความรูอยูใ นระดับ สูง ร อยละ 79.77 มีก ารรับ รู
เกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินอยูในระดับสูง รอยละ 73.86 ทัศนคติตอการบริการการแพทยฉุกเฉิน ในระดับปานกลาง
รอยละ 60.90 มีการเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ในระดับสูง รอยละ 74.31 มีรถยนตสวนตัวที่เอื้อตอการเดินทาง
ไปยังสถานพยาบาล รอยละ 62.95 และไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมตอการบริการการแพทยฉุกเฉินในระดับปาน
กลาง รอยละ 50.20 มีพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉินในระดับปานกลาง รอยละ 81.13 สวนปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ความรู
เกี่ยวกับ การเจ็บปวยฉุกเฉิน การรับรูระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน การเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน
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Abstract
This descriptive research aimed to examine using emergency medical services in Wiangchai District,
Chiangrai Province and behaviors factors relating to the people’ utilization behaviors of Emergency Medical
Service System in Wiangchai District, Chiangrai Province. The samples consisted of 440 people in Wiangchai
District, Chiangrai Province. The research instruments were questionnaires, developed by the researchers, which
have been taken quality test and accepted. Data were analyzed by using descriptive statistic, frequency
distribution, percentage, mean, standard deviation and Chi-square test. The research findings showed that more
than half of samples 57.95% were female. The average ages were between 30-49 years 34.31%. Likely half
56.36% were married and about 48.40% had completed elementary school. While, a few number 38.63%
were employees. Almost haft 40% of the participants had average income over 8,000 Baht/month. Other than
that, a large number 70.68% have had public relations about The Emergency Medical Service System from
public health support officers. Also, about 79.77% had high education and about 73.86% had highly awareness
on The Emergency Medical Service System. About 60.90% had average attitude, and about 74.31% had mostly
accessibility to The Emergency Medical Service System.There were fair numbers of respondents 62.95% had
their own cars that likely comfort them to drive to medical service center. Meanwhile On the other hand, there
were moderate grade of social supports to The Emergency Medical Service System about 50.20%, about
81.13% had Emergency Medical Service System utilization behaviors in medium level. Regarding the related
factors of Emergency Medical Service utilization behaviors, that had statistical significance level at 0.05 included:
Knowledge about emergency sickness, perception about Emergency Medical Service System, accessibility of
Emergency Medical Service System.
Keywords: using emergency medical services behaviors

บทนํา
ในยุคโลกาภิวัฒน เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน
ตาง ๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคมนาคม และดานสาธารณสุข เทคโนโลยีทางดานคมนาคม มีความ
เจริญกาวหนา เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทาง ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนจึงมีจํานวนที่
เพิ่มขึ้นทุกวัน (อนัญญา ปญญามนี, 2552) การเกิดอุบัติเหตุดังกลา ว ทําใหเกิดความพิก ารและเสียชีวิตตามมา
นอกจากนี้ในดานเศรษฐกิจ ที่มีความเจริญรุงเรื่อง คานิยมสูง สงผลตอสังคมการแขงขันในการทํางาน ประชาชนให
ความสําคัญกับงานและเงินเปนสวนใหญ เวลาในการดูแลสุขภาพตนเองจึงนอยลง ทําใหเกิดผลกระทบตอรางกายเกิด
โรคเรื้อรังตาง (สุชาติ และคณะ, 2556)
จั ง หวั ด เชี ย งรายเป น จั ง หวั ด ที่ ไ ด ต อบรั บ นโยบายพั ฒ นาการบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น โดยมี สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางในการดําเนินการโดยเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2547 ออกปฏิบัติการแยกเปน
หนวยบริการระดับสูง Advanced life support หนวยบริการระดับพื้นฐาน Basic life support และหนวยบริการระดับ
เบื้องตน Frist responder (สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน, 2558) ในการปฏิบัติงาน พบวาประชาชนยังไม
รูจักระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ และพบวา ผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินที่มารับบริการ
- Proceedings -

103

ในแผนกอุ บั ติ เหตุแ ละฉุ ก เฉิ น ส ว นใหญ แ ล วมารั บ บริก าร โดยมี ญ าติแ ละพลเมื อ งดี นํ าส ง โรงพยาบาล ขาดการ
ชวยเหลือเบื้องตนจากบุคลากรทางการแพทยฉุกเฉิน ทําใหผูปวยฉุกเฉินบางรายไดรับการรักษาชา หรือไดรับการ
ชวยเหลือที่ไมถูกวิธีสงผลตออัตราการเสียชีวิตและเกิดความพิการ
ผูวิจัย จึงได เล็ง เห็นความสํ าคัญ ของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน และตระหนั กถึงป ญหาที่พบในพื้น ที่
ใหบริการเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาระบบการใหบริการการแพทยฉุกเฉินจึงสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมการใช
บริการการแพทยฉุกเฉิน และปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่จะใชบริการการแพทยฉุกเฉิน เพื่อที่จะ
สามารถนําผลการวิจัย มาพัฒนาระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน และแกไขปญหาใหมีความครอบคลุม ประชาชน
สามารถใชบริการการแพทยฉุกเฉินไดมากขึ้น และอาจสงผลใหอัตราการเสียชีวิต และความพิการลดลง

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ของประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ของประชาชนในเขต อําเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย
วิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยนํา
- ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน การประชาสัมพันธ
การแพทยฉุกเฉิน
- ความรูของประชาชนเกี่ยวกับการเจ็บปวยฉุกเฉิน
- การรับรูของประชาชนตอการบริการการแพทยฉุกเฉิน
- ทัศนคติของประชาชนตอการบริการการแพทยฉุกเฉิน
ปจจัยเอื้อ
- การเขาถึงระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน
- การมีรถยนตสวนตัวที่เอื้อตอการเดินทางไปสถานพยาบาล
พยาบาล

พฤติกรรมการใชบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
- ใชบริการบริการการแพทย
ฉุกเฉิน
- ไมใชบริการการแพทย
ฉุกเฉินพทยฉุกเฉิน
- ใชบริการบริการการแพทย
ฉุกเฉิน
- ไมใชบริการการแพทยฉุกเฉิน

ปจจัยเสริม
- การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
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ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูใน อําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย จํานวน 38,314 คน
ขนาดของกลุมตัวอยาง
กลุม ตัว อยา งที่ ใชใ นการวิจัย ครั้ งนี้ คํา นวณหาขนาดกลุม ตัวอยา งโดยใชสู ตรของ Taro Yamane ได กลุ ม
ตัวอยาง จํานวนทั้งหมด 440 คน
การสุมกลุมตัวอยาง
สุมตัวอยาง โดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) ดังนี้
1. แบงจัดชั้น (Stratified sampling) แบงกลุมตัวอยางจํานวน 6 ตําบล จากกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด
440 คน
2. สุมกลุมตัวอยางโดยการจับฉลากชนิดไมแทนที่ (Sampling without replacement) กําหนดกลุมตัวอยาง
1 คน ตอ 1 ครัวเรือน ตามสัดสวนของจํานวนครัวเรือนซึ่งหาพบวาครัวเรือนที่จับฉลากไดไมมีผูอยูอาศัย ในชวง
ระยะเวลาดังกลาว จะทําการจับฉลากใหม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยใหกลุมตัวอยางตอบเองซึ่งแบงโครงสรางของ
แบบสอบถามออกเปน 5 สวน ดังนี้
1. สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ขอ
2. สวนที่ 2 ขอมูลดานปจจัยนําไดแกความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยฉุกเฉิน การรับรูระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินและ ทัศนคติระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 43 ขอ
3. สวนที่ 3 ขอมูลดานปจจัยเอื้อ ประกอบดวย การเขาถึงการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 7 ขอ และ
การมีรถยนตสวนตัวที่เอื้อตอการเดินทางไปยังสถานพยาบาล จํานวน 1 ขอ
4. สวนที่ 4 ขอมูลดานปจจัยเสริม ไดแกการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม จํานวน 6 ขอ
5. สวนที่ 5 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 6 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูศึกษานําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุติ 3 ทาน พิจารณาความถูกตองเหมาะสมของภาษาและ
ความตรงของเนื้อหา นําแบบสอบถามมาปรับปรุงคําถามใหเหมาะสม ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้น
ผูวิจั ยนํ าแบบสอบถามทั้งหมดไปทดลองใช (Try out) กั บประชากร ที่มีลั กษณะใกล เคี ยงกั บกลุมตั วอยางที่ใ ชใ น
การศึกษา จํานวน 30 คน ในอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และวิเคราะหคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แอลฟาของครอนบาค (cronbach alpha) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสวนที่ 2 เทากับ 0.746 สวนที่ 3 เทากับ
0.739 สวนที่ 4 เทากับ 0.811 และสวนที่ 5 เทากับ 0.817
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง และ
ขอความรวมมือจาก อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ขั้ นตอนการรวบรวมข อมู ล ผู วิจั ย นํ า หนั ง สื อจากคณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลัย พะเยา ถึ งองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 6 ตํา บล และผูวิ จัยเขาพบนายกองค กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ ขอเก็บ ขอมู ลกับ กลุ ม
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ตัวอยาง และขอความรวมือจากกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน เพื่อเปนผูชวยวิจัยในการเก็บแบบสอบถาม ชี้แจง
รายละเอียดวัตถุประสงค และการดําเนินการศึกษาพรอมแบงหนาที่ในการเก็บขอมูล และแจงวันในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางชี้แจงวัตถุประสงค ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และวิธีการ
ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหกลุมตัวอยางทราบและตอบแบบสอบถามดวย
ตนเอง
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความถูกตอง ตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับทุกขอ
บันทึกผลของขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และนําขอมูลไปวิเคราะหในขั้นตอนตอไป
การวิเคราะหขอมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา แจกแจงความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย เลขคณิ ต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห โดยใชสถิติ Chi-square test

ผลการศึกษา
1. ขอมูลสวนบุคคล
เพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.95 อายุ สวนใหญมีอายุระหวาง 30-49 ป รอยละ
34.31 สถานภาพสมรสพบว า ประชากรสวนใหญมี สถานภาพสมรสแลว ร อยละ 56.36 ระดับ การศึ กษา พบว า
ประชาชนส วนใหญมี ระดับ การศึ กษาระดั บปฐมศึก ษา ร อยละ 48.40 ประชาชนสว นใหญ ประกอบอาชีพ ลูก จา ง
จํานวน 170 คน รอยละ 38.63 มีรายไดเฉลี่ย/เดือน สวนใหญมีสูงกวา 8,000 บาท รอยละ 40 และประเภทของการ
ประชาสัมพันธการบริการการแพทยฉุกเฉิน สวนใหญทราบการประชาสัมพันธจากบุคลากรสาธารณสุข รอยละ
70.63
2. พฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ของประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ตาราง 1 แสดงพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ของประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ระดับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
พฤติกรรมการการแพทยฉุกเฉินใชบริการระดับต่ํา
พฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉินระดับปานกลาง
พฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉินระดับสูง
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

11

2.54

357
72
440

81.10
16.42
100.00

จากตารางที่ 1 พบวา ประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สวนใหญมีพฤติกรรมการใชบริการ
การแพยฉุกเฉินในระดับปานกลางจํานวน 357 คน คิดเปนรอยละ 81.1 รองลงมามีพฤติกรรมการใชบริการการแพย
ฉุกเฉินในระดับสูง จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 16.4 และมีพฤติกรรมการใชบริการการแพยฉุกเฉินในระดับต่ํา
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.5
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3. ความสัมพันธระหวางขอมูลดานปจจัยนํา กับการพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
ความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยฉุกเฉิน
ประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายสวนใหญมีความรูอยูในระดับมาก (รอยละ 79.8)
ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
ระดับความรู
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

พฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
เคยใชบริการ ไมเคยใชบริการ
รวม
9(2.04)
15(3.40)
24(5.5)
31(7.04)
34(7.72)
65(14.77)
61(13.86)
290(65.90)
351(79.77)
101(23)
290(65.90)
440(100)

df
2

pvalue
31.533 0.000
𝑥2

หมายเหตุ: **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากตารางพบวาความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยฉุกเฉินมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ของประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
การรับรูระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ประชาชนสวนใหญในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีการรับรูเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินอยูในระดับสูง
รอยละ 73.86
ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกับพฤติกรรมการใชบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
ระดับการรับรู
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

พฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
เคยใชบริการ ไมเคยใชบริการ
รวม
3(0.68)
3(0.68)
6(1.36)
36(8.18)
73(16.54)
109(24.77)
62(14.09)
263(59.77)
325(73.86)
101(23)
399(77)
440(100)

df

𝑥2

11.23

p-value
0.002

หมายเหตุ: **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง พบวา การรับรูระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ของประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทัศนคติ
ประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สวนใหญมีทัศนคติตอการบริการการแพทยฉุกเฉิน ในระดับ
ปานกลาง รอยละ 60.90 เมื่อทดสอบหาความสัมพันธพบวาทัศนคติ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
การแพทยฉุกเฉินของประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปจจัยเอื้อ
การเขาถึงการบริการการแพทยฉุกเฉิน
ประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สวนใหญ มีการเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ในระดับสูง
รอยละ 74.31
ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางการเขาถึงการบริการการแพทยฉุกเฉินกับพฤติกรรมการใชบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
ระดับการเขาถึงการ
บริการการแพทย
ฉุกเฉิน
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

พฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
เคยใชบริการ ไมเคยใชบริการ
รวม
44(10)
57(12.95)
101(22.95)

69(15.68)
270(61.36)
339(77.04)

113(25.68)
327(74.31)
440(100)

df
1

𝑥2

21.96

pvalue
0.000

หมายเหตุ: **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากตารางพบวา การเข า ถึ ง การบริ การการแพทย ฉุ กเฉิ น มี ความสั มพั น ธ กั บพฤติ ก รรมการใช บ ริ ก าร
การแพทยฉุกเฉิน ของประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ปจจัยเสริม
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
ประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายสวนใหญ มีแรงสนับสนุนทางสังคมตอการบริการการแพทย
ฉุกเฉินในระดับปานกลาง รอยละ 50.2 เมื่อทดสอบหาความสัมพันธพบวา การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ของประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลการศึกษา
พฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
พบวาประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน รอยละ
22.95 ไมเคยใชบริการการแพทยฉุกเฉิน รอยละ 77.04 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของปยะวรรณ เพียรภายลุน
(2554) ที่ศึกษาความรู ทัศนคติ และความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสามโคกตอ
บริการการแพทยฉุกเฉิน พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติระดับปานกลาง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากประสบปญหาการรอ
คอยรถของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ใชเวลานานเกินไป ผลการดําเนินงานที่ผานมา ประสบปญหาการคอยรถ
ของหนวยบริการ ณ จุดเกิดเหตุใชเวลานานทําใหประชาชนมีทัศนคติเชิงลบ อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางไมรูจัก
ระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน เขาใจวาการไปโรงพยาบาลดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน ใหบริการชากวาการนํา
ผูปวยไปสงดวยตนเองที่สถานพยาบาล ทําใหโอกาสในการรอดชีวิตมีนอยลง และในบางรายที่เคยใชบริการอาจเกิด
ความไมประทับใจ ในการใหบริการของหนวยกูชีพ ทั้งในเรื่องของการแตงกาย ทักษะการปฏิบัติงาน และมีการสื่อสาร
โดยการใชคําพูดที่ไมดีกับผูปวย หรือญาติผูปวย
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ปจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
ความรูเกี่ ยวกับ การเจ็ บป ว ยฉุ กเฉิ น มีค วามสัม พัน ธ กับ พฤติ กรรมการใช บริ ก ารการแพทย ฉุก เฉิน ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สอดคลองกับการศึกษา
ของป ย ะวรรณ เพี ย รภายลุ น (2554) ที่ ศึ ก ษาความรู ทั ศ นคติ และความคาดหวั ง ของประชาชนในพื้ น ที่ ความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสามโคกตอบริการการแพทยฉุกเฉิน พบวาการประชาสัมพันธที่ขาดการอธิบายความรู
ความเข า ใจอย า งแท จ ริ ง ทํ า ให ป ระชาชนทราบเฉพาะข อ มู ล ด า นเป า หมาย และการแจ ง เหตุ เนื่ อ งจากขาดการ
ประชาสัมพันธในสวนของความรู ขอมูลขาวสารที่ไมชัดเจน ทําใหประชาชนไมเขาใจในการดําเนินงานของระบบการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน อธิบายไดวาผูที่มีความรูอยูในระดับสูงและระดับปานกลางมีการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน
มากกวาผูที่มีความรูอยูในระดับต่ํา ความรูที่แตกตางกันทําใหทราบโอกาสเสี่ยงตอภาวะฉุกเฉิน และความรุนแรงของ
การบาดเจ็บรวมถึงโอกาสรอดชีวิตแตกตางกัน คนที่มีความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยฉุกเฉิน จะมีเขาใจวาหากไดรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนอยางมีประสิทธิภาพ และการมีบุคลากรจากทีมปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินดูแล ตลอดการ
นําสงกอนไปถึงสถานพยาบาล จะทําใหมีโอกาสการรอดชีวิตมากยิ่งขึ้น
การรับรูระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแตกตางกับศึกษาของนง
นุช บุญยัง และคณะ (2550) ที่ศึกษาการรับรูและความคาดหวังของผูใหบริการและผูรับบริการ เกี่ยวกับระบบการ
บริการการแพทยฉุกเฉินใน จังหวัดนราธวาส พบวามีการรับรูเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน รอยละ 51.7 กลุมผูใหบริการ
มีการรับรูในเรื่องการแพทยฉุกเฉินอยางไมทั่วถึง เนื่องจากระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน เปนบริการที่คอนขางใหม
ในระบบการแพทยของไทย ซึ่งพึ่งเปดใหบริการมาไมนาน จึงมีการใชบริการการแพทยฉุกเฉินนอย อธิบายไดวา หาก
ประชาชนมีการรับรูไดดีในดานการปฏิบัติงาน ในแตละดานจากการประชาสัมพันธไดอยางทั่วถึง ไมวาจะเปนดานการ
แจงเหตุผานหมายเลข 1669 ดานการออกปฏิบัติการของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ดานการบริการในสถานที่
เกิดเหตุ และดานการลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสง ประชาชนอาจทราบถึงโอกาสในการรอดชีวิต หากใช
บริการการแพทยฉุกเฉิน และทราบถึงผลเสียเมื่อตัดสินใจนําผูปวยหรือผูบาดเจ็บสงสถานพยาบาลเอง จึงมึการ
เรียกใชบริการจากหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน
การเข า ถึ ง บริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการใช บ ริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 แตกตางกับการศึกษาของ
สุภิมล แสนคําปน (2556) ที่ศึกษาอุปสรรคในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินสําหรับผูบาดเจ็บ โรงพยาบาลจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม พบวาการเขาถึงการบริการการแพทยฉุกเฉิน ยังไมมีความครอบคลุม เนื่องจากประชาชนสวนใหญ
ยังไมเขาใจลักษณะการทํางานของระบบการใหบริการ ไมไดรับการชี้แจงขอบเขตในการออกใหบริการประชาชนสวน
ใหญ จึงไมเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน อธิบายไดวา ประชาชนที่สามารถเขาถึงระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน
ไดดีหรือระดับสูง ไดแก การมีโทรศัพทใชเพื่อเรียก 1669 เนื่องจากระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน สามารถเขาถึง
บริการไดทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ใชบริการไดอยางเทาเทียมกัน สามารถโทรเรียกเพื่อขอใชบริการไดตลอด 24
ชั่วโมง โดยไมเสียคาธรรมเนียมโทรศัพทและคาบริการเมื่อไดรับการชวยเหลือ และนําสงสถานพยาบาลจากทีม
ปฏิบัติ การการแพทยฉุก เฉิน อีกทั้ง นี้ในป จจุบัน องคก ารบริ หารส วนทอ งถิ่น เขามามีบทบาทในระบบการบริการ
การแพทยฉุกเฉินมากขึ้น ในทุกตําบลจะมีหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับตน (First Responder) เพื่อเปนการ
กระจายการใหบริการไดอยางครอบคลุมทุกพื้นที่ในแตละตําบล จึงทําใหประชนสามารถเขาถึงระบบการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ไดอยางทั่ว
- Proceedings -

109

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
เนื่องดวยการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤกรรมการใชบริการการแพทย
ฉุกเฉินของประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหไดผลสําหรับชี้นํา
นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติใหเกิดการพัฒนาการบริการการแพทยฉุกเฉิน เชน
1. ควรมีการศึกษาทัศนคติ และความคาดหวังของผูรับบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยศึกษาเชิงลึกถึงปจจัย
แตละดาน ที่มีผลตอการรอดชีวิตของผูปวยฉุกเฉินในระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน
2. ควรมีการศึกษาอุปสรรคในการทํางานในระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินขององคการที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยศึกษาเชิงลึกถึงปจจัยแตละดานเพื่อเปนโอกาสพัฒนาคุณภาพของการทํางานระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาและความชวยเหลืออยางดี
ยิ่งจาก ดร.อนุกูล มะโนทน อาจารยที่ปรึกษาการศึกคนควาดวยตนเอง ที่ไดกรุณาใหความรู คําปรึกษา ตลอดจน
ปรับปรุง และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลลอดจนชี้แนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาคนคว า
ดว ยตนเองด ว ยความเอาใจใส พร อมทั้ ง ให กํ า ลั ง ใจ ติด ตามความก า วหนา เพื่ อ ให เกิ ด ความสมบู ร ณ ข องเนื้ อ หา
สอดคลองและเปนไปตามวัตถุประสงค ตั้งแตเริ่มตนจนการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอการนี้
ขอขอบคุณประชาชนอําเภอเวียงชัยทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความ
รวมมือในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของในการศึกษาคนควาครั้งนี้
ทั้งนี้เจาหนาที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ที่ไดใหความชวยเหลือ เปนกําลังใจ
ในการศึ ก ษาจนการศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองเสร็ จ สมบู ร ณ ตลอดจนเพื่ อ นทุ ก คนที่ ค อยให กํ า ลั ง ใจ สนั บ สนุ น
เปนแรงผลักดันใหขาพเจามีความอดทนมานะพยายามจนสําเร็จการศึกษาในครั้งนี้
คุณคาและประโยชนที่เกิดขึ้นจาการศึกษาคนควาด วยตนเองฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบแด บิดา มารดาครู
อาจารยทุกทานที่ไดใหความรู อบรม สั่งสอนขาพเจาในการศึกษาครั้งนี้รวมทั้งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ไดประสิทธิ์
ประสาทปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตแกขาพเจา
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
Factors associated with alcohol drinking behaviors among high school
students in Chiangkham District, Phayao Province
สุริยา สะเภาคํา 1* และ สมคิด จูหวา2
11

Suriya Sapaokham1* and Somkid Juwa2
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดย
ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4-6 ทุกสายการเรียน ปการศึกษา 2558
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเชียงคํา คือ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมและโรงเรียน
ปย มิ ต รวิ ท ยา จัง หวั ด พะเยา ได กํ า หนดขนาดของกลุ ม ตั ว อย า ง โดยการคํ า นวณขนาดกลุ ม ตั ว อย า งจากตาราง
มาตรฐานของเครซี่และมอรแกนที่ระดับความเชื่อมั่น95% ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบแบงเปนชั้นภูมิ
ใชสัดสวนจําแนกแตละโรงเรียนตามสัดสวนประชากร โดยใชวิธีการสุมอยางงาย โดยสุมใหไดครบตามจํานวนกลุม
ตัวอยางรวมทั้งสิ้น 317 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และสถิติเชิงวิเคราะห(Analysis Statistic) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุม
ตัวอยางโดยใชสถิติ (Chi-square test)
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 63.72 โดยมีระดับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล อยูในระดับปกติมากที่สุด รอยละ 46.69 สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
การเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเพื่อนสนิท การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว การยอมรับการดื่มของ
ครอบครัว การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลและทัศนคติตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ ใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับบุคลากรทางสุขภาพเพื่อประกอบการกําหนดแนว
ทางการแกไขปญหาการดื่มเครื่องแอลกอฮอลของวัยรุนไดถูกตองเหมาะสมตอไป
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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Abstract
The objectives of this study were to study alcohol drinking behaviors and factors associated with alcohol
drinking behaviors among high school students in Chiangkham District, Phayao Province. The study on high
school. In Chiang Kham District include Chiangkham wittayakhom School, Faikwang wittayakhom School and
Piyamit wittaya School It determines the sample size was calculated from the table Kerjcie and Morkan 95%
Confidence Level and simple random sampling. There were 317 patients selected randomly. Data were collected
using questionnaires.The data were analyzed by using descriptive statistics, and Chi-Square Test.
The study revealed that the samples were mostly used to drinking alcohol (63.72%) and drinking in
normal level (46.69%). The factors had associated with alcohol drinking behaviors at statistically significant of
0.05 level were gender, grade, income, friend alcohol drinking behaviors, family alcohol drinking behaviors,
family adoption, alcohol advertising and attitude.
Information obtained from this study will provide basic information for health professionals to develop
guidelines.The problem of teenage drinking alcohol was must appropriate.
Keywords: Alcohol drinking behaviors, High school students

บทนํา
การบริโภคแอลกอฮอลกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตอทั้งตัวผูดื่มและคนรอบขางในครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ผานการเปนพิษ การมึนเมา และการเสพติด ซึ่งกอใหเกิดปญหาไดโดยฉับพลันและแบบเรื้อรัง จากการสํารวจ
พฤติ กรรมการบริ โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ นป 2554 (ศู นยวิ จัยป ญหาสุร า สํ านัก งานนโยบายสุข ภาพระหวา ง
ประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) พบวา คนไทยอายุ 15 ปขึ้นไปเปนนักดื่มในปจจุบัน (Current drinker) หรือผูที่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน 12 เดือน ที่ผานมาจํานวน 16,992,017 คน หรือคิดเปนรอยละ 31.5 ของประชากรผูใหญ
พบวาภาพรวมความชุกของ นักดื่มในชวง 10 ปที่ผานมานั้นคอนขางคงที่ โดยมีทิศทางลดลงเล็กนอย คือ รอยละ 32.7
เปนรอยละ 31.5 ในป 2554 ซึ่งลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.37 ตอป กลุมประชากรที่มีความชุกของนักดื่มสูงที่สุด คือ วัย
ผูใหญ (อายุ 25-59 ป) โดยดื่มใน 12 เดือน ที่ผานมารอยละ 37.3 รองลงมาคือกลุมเยาวชนผูที่อายุ 15-24 ป นั้นดื่ม
รอยละ 23.7 สําหรับวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) ดื่มรอยละ 16.6 โดยประชากรชายดื่มมากกวาหญิงในทุกกลุมอายุ
สําหรับจังหวัดพะเยา ความชุกของนักดื่มในประชากร อายุ 20 ปขึ้นไป รอยละ 56.4 และความชุกของนักดื่ม
ในประชากรวัยรุน อายุ 15-19 ป รอยละ 30.4 เปนจังหวัดที่มีความชุกนักดื่มในประชากรวัยรุนสูงสุด โดยมีสัดสวน
ของ นักดื่มที่ดื่มแลวมีปญหารอยละ 0.7 และดัชนีคะแนนความเสี่ยงตอปญหาแอลกอฮอลของจังหวัดสูงที่สุด 0.766
ซึ่งคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเฉลี่ย (บาท/เดือน) 261 บาท (สํานักงานนโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศ, 2556) สว นอําเภอเชียงคํ า จากการสํารวจของสรรพสามิตอําเภอเชียงคํา พบว า อําเภอเชียงคํามีรา น
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนจํานวน 1,613 แหง วัยรุนมักจะมีการรวมกลุม สงผลใหวัยรุนสามารถเขาถึงสถาน
บันเทิงและรานจําหนายเหลานั้นไดงาย เอื้อตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนเปนอยางมาก และบอยครั้งที่มี
การเกิดอุบัติเหตุจราจร จากการขับขี่ขณะเมา
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษา คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล และป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอําเภอเชียงคํา จังหวัด
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พะเยา ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ของโรงเรียนในเขต อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4-6 ทุกสายการเรียน ปการศึกษา 2558 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอเชียงคํา คือ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมและโรงเรียนปยมิตรวิทยา
จังหวัดพะเยา จํานวนทั้งสิ้น 1,768 คน
ขนาดของกลุมตัวอยาง
ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากตารางมาตรฐานของเครซี่ และ
มอรแกน(Kerjcie and Morkan,1970 อางอิงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความเชื่อมั่น95% โดยเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 317 คน
การสุมกลุมตัวอยาง
ใช วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช วิ ธี สุ ม แบบแบ ง เป น ชั้ น ภู มิ ใ ช สั ด ส ว น (Proportional stratified random
sampling) จําแนกแตละโรงเรียนเรียนตามสัดสวนประชากร โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling)
ในแตละโรงเรียน คือ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมและโรงเรียนปยมิตรวิทยา โดยใชตาราง
เลขสุมใหไดครบตามจํานวนกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 317 คน
วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยใหกลุมตัวอยางตอบเองซึ่งแบงโครงสรางของ
แบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 ขอ
2. ขอมูลปจจัยทางสังคม จํานวน 5 ขอ
3. แบบวัดทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 20 ขอ
4. แบบวัดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 15 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษานําหนังสือจากคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในเขตอําเภอเชียง
คํา จังหวัดพะเยา ที่ผูศึกษาทําการศึกษา จํานวน 3 โรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา ขออนุญาต และขอ
ความรวมมือในการทําการศึกษา
2. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียนแลว ผูศึกษาเขาพบอาจารยฝายกิจกรรมนักเรียนเพื่อแนะนํา
ตัว ชี้แจงวัตถุประสงค ขอความรวมมือในการศึกษา และรวบรวมขอมูล รวมทั้งอธิบายถึงการยินยอมและการพิทักษ
สิทธิ์ของผูเขารวมการศึกษา รวมทั้งเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเก็บขอมูล
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม ชี้แจงวัตถุประสงค พรอมทั้งอธิบาย
การทําแบบสอบถามและใหนักเรียนตอบในหองเรียน โดยไมตองระบุชื่อ หรือที่อยู และรอรับแบบสอบถามคืนจาก
กลุมตัวอยางดวยตนเองทันทีเมื่อตอบแบบสอบถามเรียบรอย
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4. นําขอมูลที่ไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม บันทึกผลของขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร โดยมีรหัสผานเขาถึง
ขั้นรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดแก
1. สถิติเชิงพรรณนา (Description statistic) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) ในการอธิบายลักษณะ ขอมูลทั่วไป ความรูสึก
มีคุณคาในตัวเอง การรับรูความสามารถของตนเองในการปฏิเสธเครื่องดื่มแอลกอฮอลทัศนคติในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง
2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analysis Statistic) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติ (Chi-square test)

ผลการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคล
กลุมตัวอยางจํานวน 317 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 52.05 อายุสวนใหญของกลุมตัวอยาง คือ 17 ป
คิดเปนรอยละ 32.81 ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เปนจํานวนใกลเคียงกัน รอยละ 42.27 34.7 และ 23.03
ตามลําดับ รายรับตอเดือนสวนใหญไดรับ 1,001–2,000 บาท รอยละ 38.49 สวนใหญอาศัยอยูกับบิดา-มารดา รอย
ละ 71.61 สถานภาพครอบครั วได อาศั ยอยู กับ บิดา-มารดาอยูด วยกั นมากที่สุ ด รอยละ 67.82 บิด าและมารดา
ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด รอยละ 33.44 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 5,001–10,000 บาท รอยละ
32.18 รายไดสวนใหญพอมีพอกินและเหลือเก็บ รอยละ 78.86
ปจจัยทางสังคม
เพื่อนสนิทของกลุมตัวอยางมากกวาครึ่งหนึ่งเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวาเคยดื่ม รอยละ 73.5 มีเพียง
รอยละ 26.5 ที่ไมเคยดื่มเลย สวนคนในครอบครัวเคยดื่มแอลกอฮอล รอยละ 87.07 มีเพียง รอยละ 12.93 ที่ไมเคย
ดื่ม บิดาและมารดาของกลุมตัวอยางไมยอมรับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 62.78 และยอมรับ รอยละ
37.22 กลุมตัวอยางเคยเขาถึงสถานบันเทิงและรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 41.64 และไมเคย รอยละ
58.34 เห็นสื่อโฆษณาแลวอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 20.05 ไมอยากดื่มมากถึง รอยละ 79.5
ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จากการสอบถามถึงทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง พบวา
กลุมตัวอยางมีทัศนคติไมเห็นดวยอยางยิ่งมากที่สุด คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มักเปนคนที่ไดรับการ
ยอมรับจากสังคม รอยละ 14.2 รองลงมา ไดแก นักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลถูกมองวาเปนคนทันสมัยมีความ
เปนตัวของตัวเอง และ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนการแสดงความเปนพวกเดียวกัน รอยละ 13.56
กลุมตัวอยางมีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งมากที่สุด คือ ในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหเกิดการ
ทะเลาะวิวาท รอ ยละ 53.63 รองลงมาไดแ ก ทํา ใหเกิ ดการทํ ารายรางกายกัน ในครอบครั ว รอ ยละ 41.64 และ
เปนการสิ้นเปลืองเงินโดยเปลาประโยชน รอยละ 39.43
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ระดับทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง
จากการวิเคราะหทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางที่มีทัศนคติ
ปานกลางตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีมากที่สุด รอยละ 77.29 รองลงมาคือ ทัศนคติที่ดี รอยละ 12.62 และ
ทัศนคติ ที่ไมดี รอยละ 10.09
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กลุมตัวอยางสวนใหญเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 63.72 ไมเคยดื่มเลย รอยละ 36.28 สวนใหญจะ
ดื่มครั้งหรือสองครั้งตอป รอยละ 32.81 รองลงมาคือ ดื่มครั้งหรือสองครั้งตอเดือน รอยละ 20.5 กลุมตัวอยางมีการ
ดื่มครั้งสุดทายในชวงระหวาง 6 เดือนถึง 1 ป รอยละ 17.35 รองลงมาคือ ดื่มนานเกินกวา 1 ปมาแลว รอยละ 15.46
และดื่มวันสุดสัปดาห รอยละ 4.42 พบวา กลุมตัวอยางเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรก เมื่ออายุ 14 หรือ 15 ป
รอยละ 26.18รองลงมาดื่มเมื่อหลังอายุ 15 ป รอยละ 24.45 ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่นิยมดื่มมากที่สุดคือ
เบียร รอยละ 29.34 รองลงมาคือ เหลา รอยละ 19.87 สวนการไดมาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลพบวามากกวาครึ่งของ
กลุมตัวอยางคือ เพื่อนให รอยละ 37.85 และมีเพียงเล็กนอยที่ไดมาจากพอแมหรือญาติพี่นองให รอยละ 7.89
สําหรับเหตุผลที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะมีความประหมา กลุมใจ มีปญหาในใจ รอยละ 20.19
รองลงมาคือ ตองการทําตามเพื่อน รอยละ 16.72 และพบวา เกือบ 1 ใน 4 รูสึกเศรา หงอยเหงา เดียวดาย รอยละ
12.62 เวลาที่มักจะดื่มกวา 4 ใน 5 ของกลุมตัวอยาง มักจะดื่มตอนกลางคืน รอยละ 55.83 รองลงมาคือ ตอนบาย
รอยละ 4.1 สวนเหตุผลสวนใหญในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกเนื่องจากตองการจะรูรสชาติ รอยละ 35.33
รองลงมาคือ เพื่อนคะยั้นคะยอใหดื่ม รอยละ 11.04
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในแตละครั้งของกลุมตัวอยาง พบวา ดื่มจนกระทั่งเมา รอยละ 23.34 รองลงมา
ดื่ม 1 ดริ้งค รอยละ 13.25 บุคคลที่มักจะดื่มดวยพบวาดื่มกับเพื่อนที่อายุไลเลี่ยกัน มากที่สุด รอยละ 43.53 รองลงมา
คือกับเพื่อนที่อายุมากกวา รอยละ 6.94
จากการสอบถามวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลใหผลอยางไรสวนใหญตอบวา รูสึกเมา รอยละ 26.13 รองลงมา
คือ รูสึกเมานิด ๆ รอยละ 17.67 สวนผลกระทบที่มีตอชีวิตมากกวาครึ่งของกลุมตัวอยาง พบวา ไมมีผลกระทบเลย
รอ ยละ 41.01 รองลงมาคื อ ทํ าให ไ มส ามารถจะพู ดคุ ย กั บคนอื่ น ได รูเรื่ องและทํ า ให เกิ ด อุ บัติเหตุ ร อ ยละ 7.89
ความรูสึกเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญตอบวาไมมีปญหาอะไรเลย รอยละ 27.13 รองลงมาคือ
สามารถควบคุมการดื่มได รอยละ 19.24 มีเพียงเล็กนอยที่ตอบวารูสึกไมคอยดี รอยละ 6.31 สวนความคิดเห็นของ
บุคคลอื่นเมื่อกลุมตัวอยางดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกวา 4 ใน 5 ของกลุมตัวอยางตอบวาไมแนใจ รอยละ 47.95
รองลงมาคือ เมื่อดื่มเหลาก็มักจะละเลย ลืมนึกถึงครอบครัวหรือเพื่อน รอยละ 7.89
ระดับของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง
จากการวิเคราะหระดับของการดื่ มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัว อยาง พบวา กลุมตัวอยางที่ไมดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 36.28 และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 63.72 โดยมีการแบงระดับการดื่ม
เปน 3 ระดับ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับปกติมากที่สุด รอยละ
46.69 รองลงมา คือ การดื่มในระดับมากผิดปกติ รอยละ 17.03 และไมพบกลุมตัวอยางที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
ระดับเปนโรคติดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 36.28
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ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม และทัศนคติการดื่มกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ปจจัยสวนบุคคล
df
𝑥2
1. เพศ
9.628*
2
2. อายุ
4.648
2
3. ระดับการศึกษา
18.834**
4
4. รายรับจากผูปกครอง
4.120
4
5. สถานภาพครอบครัว
1.828
4
6. อาชีพของบิดาและมารดา
8.216
10
7. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
1.860
2
หมายเหตุ: *p < 0.05

p-value
0.008
0.086
0.001
0.664
0.876
0.524
0.412

จากตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา เพศ
ระดั บชั้น เรีย น และรายไดเฉลี่ยของครอบครัว ตอเดือน มีค วามสัมพั นธกั บการดื่ม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) สวนปจจัยดาน อายุ รายรับตอเดือนจากผูปกครอง บุคคลที่พักอาศัยดวย
สถานภาพครอบครั ว อาชี พบิ ด า อาชีพ มารดา และฐานะทางเศรษฐกิ จ ไม มี ความสั ม พั นธ กั บ การดื่ม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ปจจัยทางสังคม
df
𝑥2
1. การมีเพื่อนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
26.984**
2
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว
6.424
2
3. การยอมรับของบิดามารดาตอการดื่มของบุตร
46.892**
2
4. การเขาถึงสถานบันเทิงและรานจําหนาย
53.706**
2
5. การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
44.146**
2
หมายเหตุ: **p < 0.001

p-value
0.000
0.038
0.000
0.000
0.000

จากตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา การดื่ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ข องคนในครอบครั ว การยอมรั บ การดื่ ม ของครอบครั ว การเข า ถึ ง เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
การโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล แ ละทั ศ นคติ ต อ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value < 0.05)
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ตาราง 5 แสดงความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทัศนคติตอการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
ดี
ปานกลาง
ไมดี
รวม

ระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ดื่มมาก
ไมดื่ม
ดื่ม
ผิดปกติ
30(75.0)
6(15.0)
4(10.0)
87(35.51)
121(49.39)
37(15.1)
3(9.38)
18(56.25)
11(34.38)
120(37.85)
145(45.74)
52(16.4)

รวม
40(12.62)
245(77.29)
32(10.09)
317(100.0)

𝑥2

p-value

46.632

0.000

หมายเหตุ: **p < 0.001
จากตาราง 5 แสดงความสั มพั นธ ระหว างทั ศนคติ ต อการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล กั บการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล พบวา ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P-value < 0.05)

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 63.72 ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด โดยพบวามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับปกติ รอยละ 46.69 เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ครั้งแรก เมื่ออายุ 14 หรือ 15 ป รอยละ 26.18 สําหรับเหตุผลในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกเนื่องจาก
ตองการจะรูรสชาติ รอยละ 35.33 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในแตละครั้งของกลุมตัวอยาง พบวา ดื่มจนกระทั่ง
เมา รอยละ 23.34 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งอยูในชวง
วัยรุน เปนวัยที่อยากรูอยากลองประสบการณที่แปลกใหม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เปนการเสี่ยงภัย ทาทาย ทําใหเกิด
ความสนุกสนาน เชน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน เพราะเพื่อนชวน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของสิริรัฐ สุกันธา (2550) ที่ไดทําการศึกษา.พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนใน
จัง หวั ด เชี ย งใหม ในกลุ ม ประชากรที่ อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ 4 อํ า เภอ และ 2 กิ่ ง อํ า เภอ พบว า วั ย ที่ เริ่ ม ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลครั้งแรก คือ ในวัยหนุมสาว ชวงอายุ 18-29 ป สําหรับเหตุผลที่กลุมตัวอยางเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ครั้ ง แรกคื อ ดื่ ม เพื่ อ สั ง สรรค มี ค วามสนุ ก สนาน เพลิ ด เพลิ น ดื่ ม สั ง สรรค แ ละเพื่ อ เข า สั ง คม และสอดคล อ งกั บ
การศึกษาของประไพรัตน คาวินวิทย (2554) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในกลุมนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา เมื่อไดทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวก็จะมี
แนวโนมที่จะดื่มเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นหรือมีพฤติกรรมการดื่มไปในทิศทางที่ผิดได
บุคคลที่มักจะดื่มดวย พบวา ดื่มกับเพื่อนที่อายุไลเลี่ยกัน มากถึงรอยละ 43.53 รองลงมาคือ กับเพื่อนที่อายุ
มากกวา รอยละ 6.94 สอดคลองกับการศึกษาของพงษศักดิ์ อนมอย (2554) ที่ไดทําการศึกษา การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลค รั้งแรกและการดื่ มแบบเมาหัว ราน้ํ าของเยาวชนอํา เภอเมือ ง จั งหวั ดอุต รดิต ถ พบวา บุค คลที่ กลุ ม
ตัวอยางมักจะดื่มกับเพื่อนหรือเพื่อนรวมงาน นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบวา กลุมตัวอยางที่มีรายได 5013,000 บาทตอเดือน (รอยละ 45.11) จะมีแนวโนมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวากลุมที่มีรายไดตอเดือนนอย
เนื่องมาจากการที่มีรายไดตอเดือนมาก จะมีเงินเหลือเพียงพอที่จะสามารถใชจายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ (ฤทัยรัตน รงคสยามานนท, 2551) ที่ไดทําการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอลผสมพรอมดื่มของวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม ในกลุม ประชากรที่มีอายุตั้งแต 18-22 ป ซึ่งรูจักและ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมพรอมดื่มจํานวนทั้งสิ้น 374 คน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ย 2,517.76 บาท
ถือเปนรายไดที่คอนขางมากสําหรับนักศึกษา สงผลตอการมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เปนอันตรายได
จากผลการศึกษาทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล กลุมตัวอยาง ไมเห็นดวยอยางยิ่งวา
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มักเปนคนที่ไดรับการยอมรับจากสังคม รอยละ 14.2 นักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ถูกมองวาเปนคนทันสมัย มีความเปนตัวของตัวเอง และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนการแสดงความเปนพวก
เดี ย วกั น ร อ ยละ 13.56 อาจเนื่ อ งมาจากกลุ ม ตั ว อย า งยั ง อยู ใ นวั ย เรี ย นจึง คิ ด ว า ตนไม ส มควรที่ จ ะดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล เนื่องจากเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน และคิดวาในสังคมเห็นวาเปนสิ่งที่นักเรียนไมควร
กระทํา ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของประไพรัตน คาวินวิทย (2554) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในกลุมนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา สังคมไทยมองเรื่องการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องปกติธรรมดา มักจะใหเหตุผลในการดื่มสุราเพราะตองการเขาสังคมและพบปะ
สังสรรค เห็นวาการดื่มสุราเปนเรื่องปกติในสังคมและเปนสิ่งที่สังคมยอมรับในปจจุบัน ทั้งนี้เพราะวาทัศนคติตอการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของแตละบุคคลตางกัน อาจขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลหรือปจจัยทางสังคมดวย ที่ทําใหเกิด
ทัศนคติในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตางกัน
กลุมตัวอยางรอยละ 42.59 ไมแนใจวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนฝูงมากขึ้น ซึ่งไมสอดคลอง
กับการศึกษาของอุทัยทิพย จันทรเพ็ญ (2554) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แบบผิดปกติ ในกลุมวัยรุน จังหวัดขอนแกน พบวา ผลดีของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหสนุกสนาน พูดคุยเกง
ขึ้นชวยใหผูกมิตรไมตรีไดงาย มีเพื่อนฝูงมาก ชวยสรางสัมพันธภาพเขาสังคมไดงายขึ้น ชวยใหการติดตอประสานงาน
งายขึ้น และผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มักเปนคนที่มีจิตใจออนแอ รอยละ 47.32 ที่ขัดแยงกับการศึกษาของ (อรมัย
เหมืองหมอ, 2551) พบวา ไมเห็นดวยวาผูหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมักเปนคนที่มีจิตใจออนแอ ทั้งนี้เพราะวา
อาจจะเป น ความเชื่ อ ของแต ล ะบุ ค คล ที่ เชื่ อ ว า การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล จ ะทํ า ให มี เพื่ อ นมากเป น การสร า ง
สัมพันธภาพ แตก็อาจจะมีอีกมุมมองหนึ่งคือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จะทําใหเกิดผลเสียตอตนเองทั้งทางกาย
และจิตใจ
กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งเห็นดวยอยางยิ่งในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหเกิดการทะเลาะ
วิวาท รอยละ 53.63 และทําใหเกิดการทํารายรางกายกันในครอบครัว รอยละ 41.64 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
กรมสุ ข ภาพจิ ต (2547) พบว า ครอบครั ว ที่ บ ริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล มี แ นวโน ม ของการเกิ ด ความรุ น แรงใน
ครอบครัวสูงเปน 4 เทา เมื่อเทียบกับครอบครัวที่ไมไดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และกลุมตัวอยางมีทัศนคติคตอ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล วาเปนการสิ้นเปลืองเงินโดยเปลาประโยชน รอยละ 39.43 ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษา
ของศิรินทิพย มีสุขอําไพรัสมี (2545) ที่ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

สุราแชผลไม ในกลุมสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สังคมถือเรื่องการดื่มสุราเปนสิ่งที่จําเปน
ของสังคม ดังนั้นการดื่มสุราจึงไมเปนเรื่องสิ้นเปลือง นอกจากนี้กลุมตัวอยาง รอยละ 12.3 เห็นดวยอยางยิ่งวาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลชวยใหลืมปญหาที่เกิดขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของธนกฤต ชัยถวัลยวงศ และคณะ
(2555) ที่พบวา การดื่มสุราชวยใหหายกลุม คลายเครียดได และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหสามารถลืมปญหา
ที่เกิดขึ้นได
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ความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากการศึกษา พบวา ดานรายได
เฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น โดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดมาก (มากกวา
2,000 บาทตอเดือน) จะมีแนวโนมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวากลุมที่มีรายไดตอเดือนนอย เนื่องมาจาก
การที่มีรายไดตอเดือนมากจะมีเงินเหลือเพียงพอที่จะสามารถใชจายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลและพบวาเพศ
ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวาเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของฤทัยรัตน รงคสยามานนท (2551) ที่ได
ทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมพรอมดื่ม ในกลุมวัยรุนอําเภอเมือง เชียงใหม กลุม
ประชากร ที่มีอายุตั้งแต 18-22 ป ซึ่งรูจักและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมพรอมดื่มจํานวนทั้งสิ้น 374 คน พบวา
กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ย 2,517.76 บาท ถือเปนรายไดที่คอนขางมากสําหรับนักศึกษา สงผลตอการมีพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เปนอันตรายได
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากการศึกษา พบวา การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของ บิดา มารดา พี่นอง และเพื่อนสนิท มีความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
กลุมตัวอยาง อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางมีความสัมพันธที่ดีตอบุคคลขางตน และอาจเห็นบุคคลขางตนดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใหเห็นในชีวิตประจําวันและในงานเทศกาลตาง ๆ จึงมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลคลอยตาม
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ อั ญ ชลี เหมชะญาติ และศรี ว รรณ ยอดนิ ล (2555) ที่ ไ ด ทํ า การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ ตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในกลุมนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวั ดจัน ทบุรี พบว า การมีบุคคลในครอบครัวดื่ม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอลมีอิ ทธิพ ลทางบวกตอการดื่ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และสอดคลองกับการศึกษาของอุทัยทิพย จันทรเพ็ญ (2554) ที่
ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบผิดปกติ ในกลุมวัยรุน จังหวัดขอนแกน พบวา
การคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงค รอยละ 60 จะมีโอกาสดื่มสุราสูงกวากลุมอื่น
3. ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลการศึกษา พบวา ทัศนคติตอ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรวม มีความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากวา ทัศนคติและคานิยมของนักเรียนที่มีสวนผลักดันใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่คลอย
ตามหรือทําตามความเชื่อของตนเอง ทั้งนี้ ทัศนคติ เปนความสัมพันธที่คาบเกี่ยวกันระหวางความรูสึกและความเชื่อ
หรือการรับรูของบุคคลกับแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมโตตอบในทางใดทางหนึ่งตอเปาหมายของทัศนคตินั้น และเปน
เรื่องของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนมเอียงของบุคคล ที่มีตอขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนไปไดทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ ทัศนคติ มีผลใหมีการแสดงพฤติกรรมออกมาจะเห็นไดวา ทัศนคติประกอบดวยความคิดที่มีผลตออารมณ
และความรูสึกนั้นออกมาโดยพฤติกรรม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของออยทิพย ถานันตะ (2550) ที่ไดทําการศึกษา
ทัศนคติตอการดื่มสุรา ในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา วัยรุนมีทัศนคติทางบวกจะมีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวาวัยรุนที่มีทัศนคติทางลบ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาและความชวยเหลืออยางดี
ยิ่งจาก ดร.สมคิด จูหวา อาจารยที่ปรึกษาการศึกคนควาดวยตนเอง ที่ไ ดกรุณาให ความรู คําปรึกษา ตลอดจน
ปรับปรุงและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนชี้แนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาดวย
ตนเองดวยความเอาใจใส พรอมทั้งใหกําลังใจ ติดตามความกาวหนาเพื่อใหเกิดความสมบูรณของเนื้อหา สอดคลอง
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และเปนไปตามวัตถุประสงค ตั้งแตเริ่มตนจนการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอการนี้
ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร รวมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายทุ ก ท า น ที่ ไ ด ใ ห ค วามอนุ เ คราะห อํ า นวยความสะดวก และให ค วามร ว มมื อ ในการเก็ บ ข อ มู ล และตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้
ขอบคุ ณ ทุ ก ท า นที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการศึ ก ษาค น คว า ครั้ ง นี้ ทั้ ง นี้ เจ า หน า ที่ ส รรพสามิ ต อํ า เภอเชี ย งคํ า
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ที่ไดใหความชวยเหลือ เปนกําลังใจในการศึกษาจนการศึกษาคนควาดวยตนเอง
เสร็จสมบูรณ ตลอดจนญาติพี่นองและเพื่อนทุกคนที่คอยใหกําลังใจ สนับสนุน เปนแรงผลักดันใหขาพเจามีความ
อดทนมานะพยายามจนสําเร็จการศึกษาในครั้งนี้
คุณคาและประโยชนที่เกิดขึ้นจาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบแด บิดา มารดา ครู
อาจารยทุกทานที่ไดใหความรู อบรม สั่งสอนขาพเจาในการศึกษาครั้งนี้รวมทั้งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ไดประสิทธิ์
ประสาทปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตแกขาพเจา
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครอง
ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัด
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Factors associated to brushing behavior in parent for children aged 3-5
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก
3-5 ป ของผูปกครองในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูปกครองของเด็กอายุ 3-5 ป ที่อาศัยอยูในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล สระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา จํานวน 94 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวย
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา เช น ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได แ ก Eta
correlation, Point biserial correlation, Pearson correlation และ Multiple linear regression
ผลการวิจัย พบวา ระดับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครองอยูในระดับสูง รอยละ 52.10 ระดับ
ปานกลาง รอยละ 39.40 และระดับต่ํา รอยละ 8.50 พบปจจัยทีม่ ีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของ
ผูปกครอง ปจจัยนํา คือ อายุ (r = -0.289, p-value = 0.005) การศึกษา (r = 0.307, p-value = 0.003) รายได
เฉลี่ยตอเดือน (r = 0.279, p-value = 0.006) ความสัมพันธกับเด็ก (r = 0.360, p-value = 0.006) ความรูดานทันต
สุขภาพ (r = 0.265, p-value = 0.005) ปจจัยเอื้อดานทักษะการแปรงฟนของผูปกครอง (r = 0.373, p-value =
0.000) และปจจัยเสริมในการไดรับแรงสนับสนุนและการสงเสริมพฤติกรรมจากแหลงตาง ๆ แรงกระตุน และการ
ไดรับสารเสริม ฟลูออไรด (r = 0.505, p-value = 0.000) และพบวา ตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการ
แปรงฟนของ ผูปกครอง คือ การไดรับขาวสารและการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก (p-value = 0.000)
ความสัมพันธ แบบพี่เลี้ยง/ พี่นอง (p-value = 0.004) ความรูระดับอนุปริญญา/ ปวส. (p-value = 0.007) และทักษะ
การแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง (p-value = 0.010)
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Abstract
The aims of this research were to study factors associated to brushing behavior in parent for children
aged 3-5 years, in Sra Tambon health promoting hospital, Chiangmuan District, Phayao Province. There were
94 parents in the study. Data was collected by questionnaire and analyzed by descriptive statistics such as
frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics such as Eta correlation, Point biserial
correlation, Pearson correlation and multiple linear regression.
The result found that brushing behavior was at good behavior 52.10%, moderate behavior 39.40%,
and low behavior 8.50%. Factors found correlated with brushing behavior were age (r = 0.289, p-value =
0.005), education (r = 0.307, p-value = 0.003), the average income per month (r = 0.279, p-value = 0.006),
relationships (r = 0.360, p-value = 0.006), knowledge (r = 0.265, p-value = 0.005), Brushing skills (r =
0.373, p-value = 0.000), To get support and encouragement from various sources impulse behavior and
exposure added fluoride (r = 0.505, p-value = 0.000). The variables found to significantly predict the parent
brushing behavior were to get support and encouragement from various sources impulse behavior and exposure
added fluoride (p-value = 0.000), sibling relationships (p-value = 0.004), education diploma (p-value = 0.007)
and Brushing skills (p-value = 0.010).
Keywords: Brushing behavior, Parent

บทนํา
โรคฟนผุในเด็ก เปนปญหาสําคัญของประเทศ เนื่องจากเด็กไมสามารถดูแลสุขภาพชองปากของตนเองได
ผูปกครองจึงมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก เพราะผลของการเกิดโรคฟนผุจะมีตอระบบการเคี้ยว
อาหาร อีกทั้งยังสงผลกระทบตอสุขภาพรางกาย เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้ปญหาทางทันตสุขภาพยังทําใหเกิด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในระดับสวนตัวและระดับสวนรวม จากขอมูลการจัดสรรคาใชจายทันตกรรมสงเสริม
ปองกัน พ.ศ. 2556 พบวา รัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณของงานทันตกรรมสงเสริมปองกันถึงกวา 3,231 ลานบาท
สะท อ นให เ ห็ น ว า รั ฐ บาลจะต อ งใช ง บประมาณเป น จํ า นวนมาก เพื่ อ ใช จ า ยในการบรรเทาและแก ป ญ หาทั น ต
สาธารณสุข (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2556)
จากผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 2-7 ในป พ.ศ. 2527-2555 ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พบวา เด็กอายุ 3-15 ป มีฟนผุครึ่งหนึ่งโดยอยูในชวงรอยละ 51-87 ซึ่งจากผลสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ
แหงชาติครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 พบวา เด็กอายุ 3 ปรอยละ 48.3 และเด็กอายุ 5 ปรอยละ 21.5 ปราศจากฟนผุในฟน
น้ํานม (สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555) สําหรับสถานการณฟนผุในเด็ก 3-5 ป ใน
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ ป 2557 พบวา เด็กเปนโรคฟนผุ คิดเปนรอยละ 68.75 ซึ่งเกิน
เปาทันตสุขภาพประเทศไทยในป พ.ศ. 2563 ที่ตองการใหเด็กกลุมอายุ 3 ปเปนโรคฟนผุไมเกินรอยละ 50.31 (สํานัก
ทันต-สาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555, หนา 34)
สําหรับเด็กกอนวัยเรียนที่ยังชวยเหลือตัวเองไมได ตองอาศัยการดูแลจากผูปกครองที่เลี้ยงดูเด็ก ซึ่งเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก ดังนั้น จึงใหความสนใจในเรื่องพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของ
ผูปกครอง เนื่องจาก พบวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กไมถูกตอง และไมสม่ําเสมอ โดยเฉพาะ
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พฤติกรรมการแปรงฟนของผูปกครองใหเด็ก ซึ่งควรจะเริ่มแปรงใหเด็กตั้งแตที่เด็กมีฟนซี่แรกขึ้นในชองปาก คือ ชวง
อายุประมาณ 6-9 เดือน และชวยแปรงตอไปจนกวาเด็กจะมีทักษะมือที่ดี คือชวงอายุประมาณ 6-8 ป โดยพบวา
ผูปกครองของเด็ก 3 ป รอยละ 55.8 ยังปลอยใหเด็กแปรงฟนดวยตนเอง มีเด็กเพียงรอยละ 44.2 ที่มีผูปกครองชวย
ดูแลการแปรงฟนใหเด็ก (สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ปจจัยสําคัญที่มีผลในการปองกันฟนผุในเด็กกอนวัยเรียน คือ พฤติกรรม
การแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง ซึ่งในเขตตําบลสระ ยังไมมีขอมูลพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง
อีกทั้งการศึกษาสวนใหญแสดงใหเห็นการปฏิบัติ แตยังไมไดศึกษาวาเพราะเหตุใด หรือมีปจจัยอะไร ที่ทําใหผูปกครอง
มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากเด็ ก ที่ ไ ม เ หมาะสม ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ให ค วามสนใจในการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ปของผูปกครอง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา โดยสนใจศึกษาในกลุมเด็กอายุ 3-5 ป เพราะเปนชวงที่เด็กมีฟนน้ํานมขึ้น
แลว และยังไมมีฟนแทในชองปาก อีกทั้งเด็กยังชวยเหลือตัวเองไมได ตองอาศัยการดูแลจากผูปกครองที่เลี้ยงดูซึ่งเปน
ผูมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก เพื่อจะไดเปนแนวทางในการสงเสริมทันตสุขภาพในเด็กกอนวัยเรียน
ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ปของผูปกครองในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
2. เพื่ อศึก ษาปจจั ยที่ มีผลตอพฤติ กรรมการแปรงฟน ใหเด็ก 3-5 ปข องผูปกครองในเขตรั บผิด ชอบ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
3. เพื่อสรางสมการในการทํานายพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ปของผูปกครองในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยนํา ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของผูปกครอง ความรูและทัศนคติดานทันตสุขภาพของผูปกครองมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ปของผูปกครองในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
2. ปจจัยเอื้อ ประกอบดวย ทักษะการแปรงฟนใหเด็ก การจัดหาอุปกรณแปรงฟนใหเด็ก การเขาถึงแหลง
บริโภค และความสะดวกในการเขาหาแหลงบริการของผูปกครองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก
3-5 ปของผูปกครอง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
3. ปจจัยเสริม ประกอบดวย การไดแรงสนับสนุนและการสงเสริมพฤติกรรมการแปรงฟนจากแหลงตางๆ
แรงกระตุน และการใชสารปองกันฟนผุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ปของผูปกครอง ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองของเด็กอายุ 3-5 ป ที่อาศัยอยูในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลสระ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดจํานวน 94 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งไดรับการปรับปรุงมาจาก
แบบสอบถามของนฤชิต ทองรุงเรืองชัย (2555) แบงเปน 6 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปกครอง สวนที่ 2
ขอมูลเกี่ยวกับความรูของผูปกครอง สวนที่ 3 ทัศคติตอการดูแลสุขภาพชองปาก สวนที่ 4 ทักษะการแปรงฟน การ
จัดหา แหลงอุปกรณแปรงฟน การเขาถึงแหลงบริโภค และความสะดวกในการเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ สวนที่ 5
เปนขอมูล เกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารและการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก และสวนที่ 6 เปน
พฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ แบบสอบถามได ผ า นการตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานไดทดสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์คอนบรากอัลฟา (Cronbachs’
alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.74
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 โดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอธิบายความสัมพันธ ไดแก
Eta correlation, Point biserial correlation, Pearson correlation และสถิติทํานายปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การแปรงฟนโดยใช Multiple linear regression
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรตาง ๆ ที่สัมพันธกันดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยนํา
1. ขอมูลทั่วไปของผูปกครอง (เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดครอบครัว/
เดือน อาชีพ ความสัมพันธกับเด็ก จํานวนบุตร
ในความดูแล)
2. ความรูของผูปกครองในการดูแลสุขภาพชองปาก
3. ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพชองปาก
ปจจัยเอื้อ
1. ทักษะการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง
2 .การจัดหาอุปกรณแปรงฟนใหเด็ก
3. การเขาถึงแหลงบริโภคขนมหวาน/น้ําหวาน
4. ความสะดวกในการเขาหาแหลงบริการ

พฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป
ของผูปกครอง

ปจจัยเสริม
1. การไดรับแรงสนับสนุนและการสงเสริม
พฤติกรรมการแปรงฟนจากแหลงตางๆ
2. แรงกระตุน
3. การใชสารปองกันฟนผุ
ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
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ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูปกครอง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 83.0 และเพศชาย
รอยละ 17.0 โดยสวนใหญเปนวัยกลางคน มีอายุอยูในชวง 21-40 ป รอยละ 70.2 รองลงมาชวง 41-6 ป รอยละ
25.5 (คามัธยฐานของอายุเทากับ 35 ป) ระดับการศึกษาสวนใหญคือมัธยมศึกษา/ปวช. รอยละ 52.1 รองลงมา คือ
ระดับประถมศึกษารอยละ 24.5 อาชีพสวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไปรอยละ 46.8 รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกรรอย
ละ 38.3 สวนใหญมีรายไดครัวเรือนตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 55.3 รองลงมา คือ ชวง 5,000 ถึง
10,000 บาทรอยละ 42.6 (คามัธยฐานรายไดครอบครัวตอเดือนเทากับ 4,000 บาท) สถานภาพสมรสสวนใหญ คือ
แตงงานอยูดวยกันรอยละ 91.5 และผูปกครองมีความสัมพันธกับเด็กเปนบิดามารดามากที่สุด รอยละ 74.5 รองลงมา
คือ ปู ยา ตา ยาย รอยละ 20.2 และสวนใหญจะมีเด็กในความดูแลเพียง 1 คนเทานั่น คิดเปนรอยละ 64.9
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครองในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
ระดับพฤติกรรม
1. พฤติกรรมอยูในระดับดี
2. พฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง
3. พฤติกรรมอยูในระดับต่ํา
รวม

จํานวน
49
37
8
94

รอยละ
52.10
39.40
8.50
100.00

จากตาราง 1 พบวา ผูปกครองของเด็ก 3-5 ป มีพฤติกรรมการแปรงฟนอยูในระดับดีคิดเปนรอยละ 52.10
รองลงมา คือ มีพฤติกรรมระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 39.40 และมีพฤติกรรมอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 8.50
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟน ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครอง
ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
ปจจัย

R

ปจจัยนํา
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
6. สถานภาพ
7. ความสัมพันธกับเด็ก
8. จํานวนเด็กในความปกครอง

.570**
-.289
.307
.164***
.279
.172***
.360***
-.620
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.587
.005*
.003*
.484
.006*
.912
.006*
.554
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9. ความรูดานในการดูแลสุขภาพชองปาก
10. ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพชองปาก
ตารางที่ 2 (ตอ)

.265
.034

ปจจัย
ปจจัยเอื้อ
11. ทักษะการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง
12. การจัดหาอุปกรณการแปรงฟนใหเด็ก
13. การเขาถึงแหลงบริโภคขนมหวาน/น้ําหวาน
14. ความสะดวกในการเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ
ปจจัยเสริม
15. การไดรับแรงสนับสนุนและการสงเสริมพฤติกรรมจากแหลง
ตาง ๆ แรงกระตุน และการไดรับสารเสริมฟลูออไรด

.005*
.373

R

P-value

.373
.028
.087
.177

.000*
.792
.404
.089

.505

.000*

หมายเหตุ: * P-value < .05
** Point biserial correlation
*** Eta correlation
จากตางราง 2 พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครองในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก
อายุ การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความสัมพันธกับเด็ก ความรูดานทันตสุขภาพ ทักษะการแปรงฟนใหเด็กของ
ผูปกครอง การไดรับแรงสนับสนุนและการสงเสริมพฤติกรรมจากแหลงตาง ๆ แรงกระตุน และการไดรับสารเสริมฟลูออไรด
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ -.289, .307, .279, .360, .265, .373 และ .505 ตามลําดับ สวนปจจัยที่ไม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟน ไดแก เพศ อาชีพของผูปกครอง สถานภาพสมรส จํานวนเด็กใน ความปกครอง
ทัศนคติ การจัดหาอุปกรณการแปรงฟนใหเด็ก การเขาถึงแหลงบริโภคขนมหวาน/ น้ําหวาน และความสะดวกในการเขาถึง
แหลงบริการสุขภาพ
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการแปรงฟน ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครอง
ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
ตัวแปรที่ศึกษา
คาคงที่ (constant)
ไดรับการสนับสนุน/แรงกระตุน
ความสัมพันธแบบพี่นอง/พี่เลี้ยง
ความรูระดับอนุปริญญา/ปวส.
ทักษะการแปรงฟน
R = .650
R2 = .396

b
2.511
0.507
4.888
1.615
1.093

หมายเหตุ: *P-value < .05, ** P-value < .01
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SE.

t-statistic

P-value

0.088
1.653
0.589
0.417

5.742
2.958
2.744
2.619

.000*
.004
.007
.010
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จากตาราง 3 พบวา ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุน/แรงกระตุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
การศึกษา ความสัมพันธแบบพี่นอง/พี่เลี้ยง ความรูระดับอนุปริญญา/ ปวส. และทักษะการแปรงฟนของผูปกครอง
สามารถทํานายพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครองในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นํามาจัดเปนสมการในรูปแบบ
คะแนนดิบไดดังนี้ พฤติกรรมการแปรงฟน = 2.511 + 0.507 (แรงสนับสนุน/ แรงกระตุน) + 4.888 (ความสัมพันธแบบ
พี่เลี้ยง/พี่นอง) + 1.615 (ความรูระดับอนุปริญญา/ปวส.) + 1.093 (ทักษะการแปรงฟน) และมีอํานาจการทํานาย
ความถูกตอง 39.6%

สรุปผลการศึกษา
1. พฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครองในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสระ
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา พบวา มีพฤติกรรมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 52.10 อธิบายไดวา ผูปกครองสวน
ใหญ มีความรูระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากเคยมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาจัดกิจกรรม อบรมใหความรูกับ
ผูปกครอง จึงสงผลตอการแสดงออกของพฤติกรรม สอดคลองกับการศึกษาของ พรรณราย ทัพนั นตกุล (2556)
กลาววา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูดานทันตสุขภาพระดับปานกลาง ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ดีในการดูแลทันต
สุขภาพใหกับเด็กในความปกครอง ประกอบกับผูปกครองสวนใหญมีชวงอายุ 21-40 ป ซึ่งเปนชวงวัยกลางคนและมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ผูปกครองสวนมากคิดวาเด็กสามารถแปรงฟนดวยตัวเองไดแลว และสะอาด
เพียงพอ สอดคลองกับ หฤทัย สุขเจริญโกศล (2545) กลาววา การแปรงฟนเปนมาตรการสําคัญในการปองกันฟนผุ
สําหรับเด็กกอนวันเรียน ผูปกครองสวนใหญดูแลใหเด็กแปรงฟนเพียงวันละ 1 ครั้ง โดยการแปรงฟนตอนเชาหลังตื่น
นอน ในทัศนะของผูปกครอง การดูแลความสะอาดชองปากเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติเพื่อเขาสังคม ดังนั้นผูปกครองจึงพอใจ
กับการที่เด็กแปรงฟนวันละ 1 ครั้งในตอนเชา สําหรับวิธีการแปรงฟนของเด็ก พบวา เปนการแปรงฟนดวยตนเอง
ผูปกครองไมไดแปรงซ้ําให เนื่องจากคิดวาเด็กมีความสามารถดีพอในการแปรงฟน ซึ่งหากผูปกครองชวยแปรงช้ําจะ
ชวยควบคุมความสะอาดในชองปากไดดีกวาใหเด็กแปรงเอง และชวยลดการเกิดฟนผุได ดังนั้น การปลูกฝงพฤติกรรม
การแปรงฟนในเด็กกอนวัยเรียนตองเริ่มจากสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนสถานบันที่มีความสําคัญตอกระบวนการหลอ
หลอมพฤติกรรมเด็ก
2. ผลการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการแปรงฟ น ป จ จั ย ต า ง ๆ ของผู ป กครองที่ มี
ความสั มพั นธ กับ โรคฟ นผุ ในเด็ก กอ นวั ยเรีย น 3 ปจ จัย คือ ปจ จัย นํา ได แก อายุ การศึ กษา รายไดเฉลี่ ยต อเดือ น
ความสัมพันธกับเด็ก ความรูดานทันตสุขภาพ ปจจัยเอื้อดานทักษะการแปรงฟนของผูปกครอง และปจจัยเสริมในการ
ไดรับแรงสนับสนุนและการสงเสริมพฤติกรรมจากแหลงตาง ๆ แรงกระตุน และการไดรับสารเสริมฟลูออไรด มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง ดังรายละเอียดตอไปนี้
โดยปจจัยนําที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง คือ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ความรูดานทันตสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาของ ภาวิณี ดวงศร (2552) กลาววา ปจจัยทางชีวสังคมของผูดูแล
เด็ก ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันต
สุขภาพของผูดู แลเด็ก ปจจัย หลัก ไดแก ความรูท างทันตสุขภาพมีความสัมพันธ กับพฤติ กรรมการดูแลชองปาก
สอดคลองกับ ลักขณา อุยจิรากุล (2556) พบวา ความรูของผูปกครองมีความสัมพันธกับการเลี้ยงดูและการเกิดโรค
ฟนผุในเด็ก แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ สุภัทรา สนธิเศวต (2551) ที่พบวา ไมมีความแตกตางกันระหวางความ
เชื่ อ และทั ศ นคติ ข องผู ป กครองของเด็ ก ที่ ป ราศจากฟ น ผุ แ ละเด็ ก ที่ มี ฟ น ผุ ม าก ซึ่ ง ผลการศึ ก ษานี้ ส อดคล อ งกั บ
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การศึกษาของอรุโณทัย ภูมิภาค (2545) พบวา ไมมีความสัมพันธระหวางทัศคติกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ
ของผูปกครองเด็ก ความสัมพันธกับเด็กมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟน สอดคลองกับ เฉลิมวิทย หาชื่น
(2553) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการดูแลชองปากของเด็กไดแกผูดูแลเด็กที่เปนพอแม สอดคลองกับ สายฝน ศิลาวงค
(2554) พบวา ผูปกครองเด็กสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 21–32 ป สถานภาพสมรสคูมากที่สุด สถานภาพ
ที่เกี่ยวของสวนใหญเปนพอแม และมีความรูในการดูแลสุขภาพชองปาก
ปจจัยเอื้อ ทั กษะการแปรงฟนของผูป กครอง มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการแปรงฟน สอดคลองกั บ
นฤชิต ทองรุงเรืองชัย (2555) พบวา ทักษะการแปรงฟนใหเด็กมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก และ
สอดคลองกับการศึกษาของ อุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา (2553) กลาววา การเขาถึงแหลงบริการทันตกรรมไมมีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง
ปจจัยเสริมในการไดรับแรงสนับสนุนและการสงเสริมพฤติกรรมจากแหลงตางๆ แรงกระตุน และการไดรับ
สารเสริมฟลูออไรด สอดคลองกับการศึกษาของ นฤชิต ทองรุงเรืองชัย (2555) กลาววา การไดรับคําแนะนําดานทันต
สุขภาพจากครูผูดูแลเด็กมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง ซึ่งสอดคลองกับ วิชุตา คม
ขา (2554) พบวา ปจจัยเสริมดานการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากญาติ เพื่อนบาน เจาหนาที่สาธารณสุข และ
หนวยงานตาง ๆ มีผลตอพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนมากที่สุด สอดคลองกับการศึกษาของ
อุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา (2553) พบวา การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการการดูแลสุขภาพชองปาก การไดรับขอมูล
ขาวสารจากญาติ เจาหนาที่สาธารณสุข และหนวยงานตาง ๆ มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัย
เรีย นของผูป กครอง และยั งสอดคล องกับ ภาวิ ณี ดวงศร (2552) พบวา แรงสนั บสนุน ทางสั งคมจากผูป กครอง
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูรวมงาน และเจาหนาที่สาธารณาสุขมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ
ของผูดูแลเด็ก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
การดําเนินงานควรไดรับแรงสนับสนุน/ แรงกระตุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งจากเจาหนาที่สาธารณสุข
องคการบริการสวนทองถิ่น ครูผูดูแลเด็ก ในการสงเสริมใหผูปกครองแปรงฟนใหเด็กเปนประจําทุกวัน โดยมุงเนนการ
พัฒนาองคความรู ทัศนคติและสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กแกทั้งผูปกครอง และผูที่มีสวน
เกี่ยวของ เพื่อเกื้อหนุนเปนแรงเสริมรวมกับการพัฒนาทักษะการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง โดยมุงเนนในกลุมพี่
เลี้ยง และกลุมที่มีความรูระดับอนุปริญญา/ ปสว.
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ทําเฉพาะในสวนของเขตริบผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครองในสังกัดอําเภอ
เชี ย งม ว นทั้ ง หมดว า ต า งกั น หรื อ ไม รวมทั้ ง ควรทํ า การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการแปรงฟ น ให เด็ ก ของ
ผูปกครองในอําเภออื่น ๆ ของจังหวัดพะเยาและควรศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับความรวมมือของเด็กและทักษะของผูปกครอง
ในการจัดการเด็กที่ไมใหความรวมมือตอไป
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุในกลุมเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1-6
โรงเรียนบานทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
Factors associated to caries status of students in Bantupphung School,
Srisamrong District, Sukhothai Province
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13

Auamporn Juwa1* and Somkid Juwa2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากและเพื่อหา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุในกลุมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนบานทับผึ้ง ตําบลทับผึ้ง
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย โดยทําการศึกษาจากกลุมประชากร จํานวน 36 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
สั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า ง (Structured interview schedule) วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ ก ารแจกแจงความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบแมน-วิ ทนี ย ยู (Mann-Whitney U test) การทดสอบครั ส คาล-วัล ลิ ส (Kruskal-Wallis test) และสถิ ติ
สหสัมพันธของของสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient)
ผลการศึกษา พบวา รอยละ 58.3 เปนเพศชาย สวนใหญอาศัยอยูกับพอแม คิดเปนรอยละ 55.6 ผูปกครอง
สวนใหญจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 75 มีอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 80.6 และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 5,000 บาท นักเรียนสวนใหญมีระดับมีความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและเหงือกอักเสบอยูในระดับสูง คิดเปน
รอยละ 77.78 มีระดับทัศนคติอยูในระดับปานกลาง คิดเปน รอยละ 88.33 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแล
ทําความสะอาดอยูในระดับปานกลาง คิดเปน รอยละ 72.22 และมีพฤติกรรมการเขาถึงอาหารที่มีความเสี่ยงตอ
สุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปน รอยละ 52.73 ขอมูลดานสภาวะฟนผุ พบวา นักเรียนที่มีคาดัชนีฟนผุ (DMFT)
คิดเปน รอยละ 36.11 มีคาเฉลี่ย ฟนผุถอนอุด 1.00 ซี่ตอคน ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุ ไดแก อายุ (r =
0.483, p-value = 0.003) ชั้นป (p-value = 0.039) ผูดูแลเด็ก (p-value = 0.041) ความรูเรื่องอาหารที่มีประโยชน
ตอฟน คือ เนื้อ นม ไข ผัก และผลไม (r = -0.383, p-value = 0.021) ความรูเรื่องโรคฟนผุและเหงือกอักเสบไม
สามารถรักษาใหหายได (r = 0.362, p-value = 0.030) นักเรียนแปรงฟนทุกวันตอนเชา (r = -0.373, p-value =
0.025)
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปใชในการวางแผนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคฟนผุ
ในกลุมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได โดยเนนเรื่องของการใหความรู ทัศนคติที่ถูกตอง นําไปสูการปฏิบัติที่ถูกวิธี
รวมทั้งสงเสริมพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาด และการหลีกเลี่ยงการเขาถึงอาหารกลุมเสี่ยงตาง ๆ
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คําสําคัญ: ปจจัยที่มีความสัมพันธ สภาวะฟนผุ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา

Abstract
The objective of this study were to determine knowledge, attitude, oral health behavior and factors
associated to caries status of students in Bantupphung School, Srisamrong District, Sukhothai Province. The
subjects of this study were 36 students. The data were collected through structured interview schedule. Data
were analysed by descriptive statistics, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and Spearman rank
correlation coefficient.
The results showed that 58.3 percent of students were male, 55.6 percent lived with father and
mother, 75 percent of parent had primary education, 80.6 percent were farmer and had revenue per month
5,000 bath. 77.78 percent of students had high knowledge level, 88.33 percent had medium attitude, 72.22
percent had medium behavior about consume and oral health care and 52.73 percent had medium risk
behavior. Students had caries experience 36.11 percent. DMFT was 1.00. The factors statistically significant
associated with dental caries status were age (r = 0.483, p-value = 0.003), classroom (p-value = 0.039)
caregiver (p-value = 0.041), knowledge about benefit oral health food (r = -0.383, p-value = 0.021),
knowledge about dental caries and gingivitis can not treatment (r = 0.362, p-value = 0.030), students brushed
your teeth every morning (r = -0.373, p-value = 0.025)
The result can be used to make guidelines for dental caries promotion and prevention in primary
education students. Promote about oral health knowledge, good attitude related to good behavior, included
behavior oral health care and avoid risk factors.
Keywords: Associated factors, Dental caries status, Primary education students

บทนํา
ปญหาสุขภาพชองปากของเด็กไทยเปนปญหาที่เรื้อรังมายาวนาน โดยเฉพาะโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ
โรคฟนผุ มีสาเหตุหลักจากปจจัย 4 ประการรวมกันคือ เชื้อจุลินทรีย สภาพของฟนและน้ําลาย น้ําตาลจากอาหารที่ตกคาง
อยู ในช องปาก และระยะเวลาที่ ก อให เกิ ดการสู ญเสี ยแร ธาตุ ของเนื้ อฟ น (สิ ทธิ ชั ย ขุ นทองแก ว, 2552) นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดลอม และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลก็มี
เพิ่มมากขึ้น สิ่งเหลานี้จะกลายเปนปจจัยหลักที่สงเสริมใหเกิดโรคฟนผุของเด็กไทยในอนาคต
จากรายงานผลการสํารวจ สภาวะสุขภาพชองปากแหงชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 ของสํานักงานทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย ซึ่งดําเนินการสํารวจทุก ๆ 5 ป การสํารวจทําเฉพาะกลุมอายุที่เปนตัวแทนของสภาวะในชองปากที่สําคัญ
แตละชวงวัย ผลการสํารวจ พบวา เด็กวัยเรียนกลุมอายุ 12 ป เปนวัยที่ฟนแทขึ้นครบ 28 ซี่ จึงใชเปนกลุมเปรียบเทียบ
ความรุนแรงของฟนผุในทางสากล ผลการสํารวจ พบวา เด็กอายุ 12 ป พบสภาวะฟนผุลดลง โดยพบรอยละ 52.3
มีคาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 1.3 ซี่ตอคน จากเดิมการสํารวจครั้งที่ 6 พ.ศ. 2550 มีฟนผุรอยละ 56.9 และคาเฉลี่ยฟนผุ
ถอน อุด 1.6 ซี่ตอคน ปจจัยสําคัญที่ทําใหการเกิดโรคฟนผุคอนขางคงที่ คือ การเขาถึงบริการทันตกรรมที่เพิ่มขึ้น อยาง
ชัดเจน ประเด็นปญหาสําคัญที่ยังคงเปนปจจัยเสี่ยงตอโรค โดยเฉพาะการปองกันและควบคุมโรคฟนผุในเด็กกลุมนี้ คือ
พฤติกรรมการดื่มน้ําอัดลมและน้ําหวาน รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคอนขางมากตาม
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กระแสนิยม (สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556) สวนสภาวะฟนผุของเด็กนักเรียนใน
เขตอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ในป พ.ศ. 2556 พบวา เด็กอายุ 12 ป มีฟนแทผุรอยละ 69.71 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 2.5
ซี่ตอคน เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูล ป พ.ศ. 2557 พบวา เด็กอายุ 12 ปมีฟนผุลดลง เหลือรอยละ 55.5 คาเฉลี่ยฟนผุ
ถอน อุด 2.23 ซี่ตอคน สําหรับโรงเรียนบานทับผึ้ง ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ขอมูลการตรวจ
สุขภาพชองปากป พ.ศ. 2556 พบฟนแทผุ รอยละ 66.67 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 2 ซี่ตอคนและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
โดยสังเกตจากขอมูลป พ.ศ. 2557 พบฟนแทผุ รอยละ 69.71 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 2.5 ซี่ตอคน (สํานักงานทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
ดังนั้นจากขอมูลดังกลาว ทางผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุในกลุม
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โดยศึกษาทางดานความรู ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนบานทับผึ้ง ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อจะไดนํา
ขอมูล ที่ไดจากการศึกษานําไปเปนแนวทางในการวางแผนการใหความรู คําแนะนํา และการปฏิบัติตัวในการดูแล
สุขภาพชองปากของเด็กนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview schedule) ผูวิจัย
ไดสรางขึ้น แบงเปน 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับความรูโรคในชองปาก
สวนที่ 3 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับทัศนคติตอโรคในชองปาก
สวนที่ 4 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
สวนที่ 5 แบบสัมภาษณการเขาถึงอาหารที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพชองปาก
สวนที่ 6 แบบบันทึกสภาวะฟนผุและความตองการบริการทันตกรรม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเปนการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง เมื่อไดรับการพิจารณาและรับรองแลวผูวิจัยจึงดําเนินการ
ตามขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. สํารวจขอมูลเด็ก นักเรียนชั้ นประถมศึก ษาปที่ 1-6 โรงเรีย นบานทับผึ้ง ตําบลทับ ผึ้ง อําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย
2. ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนบานทับผึ้ง ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อ
ขออนุญาตเขาไปศึกษาคนควาดวยตนเองในโรงเรียน
3. แจกเอกสารการขอความยินยอมจากผูปกครองและเด็กนักเรียน โดยมีการชี้แจงถึงรายละเอียดในการ
วิจัยครั้งนี้อยางชัดเจนเพื่อใหเด็กนักเรียนเขาใจ และสามารถนํากลับไปอธิบายใหผูปกครองเขาใจได ซึ่งการเขารวม
โครงการวิจัยในครั้งนี้จะตองไดรับความยินยอมจากทั้งตัวผูปกครองและเด็กนักเรียน หากนักเรียนหรือผูปกครอง
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คนใด คนหนึ่งไมยินยอมเขารวมโครงการวิจัยสามารถปฏิเสธการเขารวมโครงการวิจัยไดโดยไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ
สิทธิที่พึงไดรับ
4. ประสานงานกับครูอนามัยโรงเรียนและครูประจําชั้นเพื่อเขาสัมภาษณแกนักเรียนและรวบรวมกลับคืน
5. ทําการตรวจสภาวะฟนผุ
6. นําขอมูลจากแบบสัมภาษณและผลการตรวจสภาวะฟนผุมาวิเคราะหทางสถิติ
7. สรุปและประเมินผล
ขั้นรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดแก
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะหแบบสอบถาม ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลทําความสะอาดชองปากและการบริโภค
อาหาร โดยใช สถิ ติรอ ยละ (Percentage) ค าเฉลี่ย ของคะแนน (Mean) และค าส วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
สถิติเชิงอนุมาน (Analytical Statistics)
ใชการทดสอบแมน-วิทนีย ยู (Mann-Whitney U test) การทดสอบครัสคาล-วัลลิส (Kruskal-Wallis test) และสถิติ
สหสัมพันธของของสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient) เพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับสภาวะ
ฟนผุในกลุมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไป
นักเรียนสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมาเปนเพศหญิง รอยละ 41.7 สวนใหญมีชวงอายุ
9-10 ป คิดเปนรอยละ 41.6 รองลงมา มีชวงอายุ 7-8 ป คิดเปนรอยละ 36.2 มีอายุเฉลี่ยเทากับ 9.19 ป คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.89 นักเรียนสวนใหญศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คิดเปนรอยละ 25.0 รองลงมาศึกษา
ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 3 คิดเปนรอยละ 22.0 และระดับชั้นที่มีนักเรียนศึกษานอยสุดคือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คิดเปนรอยละ 8.3 สวนใหญ รอยละ 55.6 อาศัยอยูกับพอและแม รองลงมาอาศัยอยูกับปูยา/ตายาย คิดเปนรอยละ
41.7 ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาจบการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 22.2 และมีผูปกครองรอยละ 2.8 ที่ไมไดเรียนหนังสือ มีอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ
80.6 รองลงมาประกอบอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 13.9 และสวนใหญมีรายไดประมาณ 5,000 บาทตอเดือน คิด
เปนรอยละ 72.2 มีรายไดมากกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.4 รายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 5,005.56 บาท
ขอมูลดานความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ
นักเรียนสวนใหญมีระดับความรูอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 77.78 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.51
ประเด็นที่นักเรียนตอบคําถามไดถูกตองมากที่สุด ไดแก ขอที่ 1 เรื่องโรคฟนผุเกิดจากการรับประทานอาหารแลวไม
แปรงฟน และขอที่ 5 เรื่องควรเลือกซื้อแปรงสีฟนที่ดามแปรงตรง ขนแปรงนุม จับถนัดมือ เหมาะกับชองปากของ
ตนเอง คิดเปนรอยละ 91.7 สวนประเด็นที่นักเรียนตอบคําถามไดถูกตองนอยที่สุดคือขอที่ 4 เรื่องฟนผุตองไดรับการ
รักษาโดยการถอนฟนเพียงอยางเดียวเทานั้น คิดเปนรอยละ 63.9 คาเฉลี่ยคะแนนความรูเทากับ 6.36
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ขอมูลดานทัศนคติ
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ พบวา นักเรียนสวนใหญมีระดับทัศนคติอยูในระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 88.33 ประเด็นที่กลุมนักเรียนประเมินในคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอที่ 2 การรับประทานอาหารจําพวกผัก
และผลไมจะทําใหฟนแข็งแรง ขอที่ 6 การแปรงฟนเปนเรื่องที่นาเบื่อและเสียเวลา และขอที่ 7 พอแมที่มีฟนผุมาก
ฟนของลูกก็จะผุมากดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 สวนประเด็นที่กลุมนักเรียนประเมินในคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอที่ 4
ฟนผุเกิดจากแมงกินฟนมีคาเฉลี่ย 1.81
ขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลทําความสะอาด
กลุมนักเรียนสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลทําความสะอาดอยูในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 72.22 ประเด็นที่กลุมนักเรียนประเมินคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอที่ 6 นักเรียนแปรงฟนทุกวันตอน
เชาหรือไม มีคาเฉลี่ย 2.67 สวนประเด็นที่กลุมนักเรียนประเมินในคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอที่ 4 นักเรียนกินลูกอมหรือไม
คาเฉลี่ย 1.75 ขอมูลในดานพฤติกรรมการเขาพบทันตบุคลากร พบวา นักเรียนเคยไดรับการตรวจสุขภาพชองปากจาก
ทันตบุคลากร รอยละ 86.1
ขอมูลการเขาถึงอาหารที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ
กลุมนักเรียนสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการเขาถึงอาหารที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพอยูในระดับปานกลาง
คิดเปน รอยละ 52.73 ประเด็นที่ก ลุมนักเรียนประเมินค าเฉลี่ย สูงสุด ไดแก ขอที่ 5 นักเรีย นซื้อขนมที่รานคาใกล
โรงเรียน มีคาเฉลี่ย 2.28 สวนประเด็นที่กลุมนักเรียนประเมินในคาเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 6 ที่โรงเรียนมีการจําหนาย
อาหารที่เสี่ยงตอฟนผุ เชน ลูกอม น้ําอัดลม คาเฉลี่ย 1.58
ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่มีสภาวะฟนผุจําแนกตามดัชนีฟนผุ (DMFT) พบวา กลุม
นักเรียนที่มีคาดัชนีฟนผุ (DMFT) คิดเปนรอยละ 36.11 มีคาเฉลี่ยฟนผุถอนอุด 1.00 ซี่ตอคน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.69
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุ
ตาราง 1 แสดงความสัมพันธระหวางอายุ ดัชนีมวลกายและรายไดตอเดือนของผูปกครองกับสภาวะฟนผุ (n = 36)
ขอมูล
1. อายุ
2. ดัชนีมวลกาย
3. รายไดตอเดือนของผูปกครอง

r

p-value

0.483**
0.025
0.209

0.003
0.885
0.221

หมายเหตุ: **p < 0.01
จากตาราง 1 แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางอายุ ดัชนีมวลกายและรายไดตอเดือนของผูปกครอง
กับสภาวะฟนผุ พบวา อายุมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับสภาวะฟนผุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (r = 0. 483, p-value = 0.003)
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ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางชัน้ ปกับสภาวะฟนผุ (n = 36)
ชั้นป
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

จํานวน
9
4
8
7
3
5

คามัธยฐาน
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00

P25th-P75th
0.00-0.50
0.00-0.50
0.00-2.25
0.00-2.00
1.00-2.50
1.00-5.00

p-value
0.039*

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตาราง 2 แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางชั้นปกับสภาวะฟนผุ พบวา คากลางของขอมูลระหวาง
ชั้นปกับสภาวะฟนผุมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.039) หมายความวา ยิ่ง
อยูในระดับชั้นปที่สูงขึ้นการมีสภาวะฟนผุก็เพิ่มมากขึ้น
ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางผูดูแลเด็กกับสภาวะฟนผุ (n = 36)
ผูดูแลเด็ก
พอและแม
ปูยา/ตายาย
ปา

จํานวน
20
15
1

คามัธยฐาน
0
1
-

P25th-P75th
0.00-0.00
0.00-3.00
-

p-value
0.041*

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตาราง 3 แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางผูดูแลเด็กกับสภาวะฟนผุ พบวา คากลางของขอมูล
ระหว างผู ดูแ ลเด็ กกั บสภาวะฟ นผุ มี ความแตกตา งกั น อย างมี นัย สํา คั ญทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.05 (p-value = 0.041)
หมายความวา เด็กสวนใหญที่อาศัยอยูกับปูยา/ตายายจะเสี่ยงตอการมีสภาวะฟนผุที่สูงกวา
ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและเหงือกอักเสบกับสภาวะฟนผุ (n = 36)
ความรู
1. โรคฟนผุเกิดจากการรับประทานอาหารแลวไมแปรงฟน
2. อาหารที่มีลักษณะเหนียวติดฟนงายจะทําใหฟนผุไดมากกวา
3. อาหารที่มีประโยชนตอฟน คือ เนื้อ นม ไข ผัก และผลไม
4. ฟนผุตองไดรับการรักษาโดยการถอนฟนเพียงอยางเดียวเทานั้น
5. ควรเลือกซื้อแปรงสีฟน ที่ดามแปรงตรง ขนแปรงนุม จับถนัดมือ
เหมาะกับชองปากของตนเอง
6. ควรเลือกซื้อยาสีฟนที่มีสวนผสมของฟลูออไรด
7. โรคฟนผุและเหงือกอักเสบไมสามารถรักษาใหหายได
8. ควรพบทันตแพทยตรวจสุขภาพชองปากเปนประจําทุก ๆ 6 เดือน
หมายเหตุ: *p < 0.05
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r
0.073
0.17
-0.383*
0.250

p-value
0.671
0.922
0.021
0.142

-0.152
0.086
0.362*
-0.014

0.376
0.620
0.030
0.934
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จากตาราง 4 แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและเหงือกอักเสบกับสภาวะ
ฟนผุ พบวา ความรูขอที่ 3 อาหารที่มีประโยชนตอฟนคือ เนื้อ นม ไข ผัก และผลไม มีความสัมพันธเชิงผกผันในระดับ
ต่ํากับสภาวะฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = -0.383, p-value = 0.021) ความรูขอที่ 7 โรคฟนผุ
และเหงือกอักเสบไมสามารถรักษาใหหายไดมีความสัมพันธเชิงตรงในระดับต่ํากับสภาวะฟนผุอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.362, p-value = 0.030)
ตาราง 5 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลทําความสะอาดกับสภาวะฟนผุ (n = 36)
พฤติกรรม
1. นักเรียนกินขนมระหวางมื้อ
2. นักเรียนดื่มน้ําอัดลม
3. นักเรียนดื่มน้ําหวาน/น้ําผลไมผสมน้ําตาล
4. นักเรียนกินลูกอม
5. นักเรียนกินขนมถุงกรุบกรอบ
6. นักเรียนแปรงฟนทุกวันตอนเชา
7. นักเรียนแปรงฟนหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนทุกวัน
8. นักเรียนแปรงฟนกอนนอนทุกวัน
9. นักเรียนใชยาสีฟนผสมฟลูออไรด
10. นักเรียนบวนปากหลังจากรับประทานขนม

R
0.325
0.247
-0.135
0.235
0.109
-0.373*
-0.225
-0.191
0.142
-0.185

p-value
0.053
0.147
0.433
0.167
0.529
0.025
0.188
0.264
0.409
0.279

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตาราง 5 แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลทําความ
สะอาดกับสภาวะฟนผุ พบวา ขอที่ 6 นักเรียนแปรงฟนทุกวันตอนเชา มีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุเชิงผกผันในระดับ
ต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = -0.373, p-value = 0.025)

สรุปผลการศึกษา
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนบานทับผึ้ง ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา นักเรียนสวนใหญมีระดับมีความรูอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 77.78 รองลงมา
มีความรูอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 22.22 คาเฉลี่ยคะแนนความรู เทากับ 6.36 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.51 แสดงวาเด็กนักเรียนโรงเรียนบานทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค
ฟนผุและเหงือกอักเสบ ประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญคือ สาเหตุการเกิดโรค ลักษณะอาการ ผลเสียและการดูแลรักษา
สุ ข ภาพช อ งปากอยู ใ นเกณฑ สู ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของทวี ชั ย สายทอง (2551) ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการปองกันฟนผุของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
พบวา นักเรียนสวนใหญมีความรูถูกตองดานการแปรงฟนและการดูแลรักษาฟนเมื่อเกิดฟนผุ
ขอมูลดานทัศนคติเกี่ยวกับโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ พบวา นักเรียนสวนใหญมีระดับทัศนคติอยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 5.56 รองลงมามีระดับทัศนคติอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 11.11 และมีระดับทัศนคติอยูใน
ระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 5.56 คาเฉลี่ยระดับทัศนคติ เทากับ 18.5 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.89 แสดงวาเด็ก
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นักเรียนโรงเรียนบานทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง ความรูสึกทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีตอโรคฟนผุและเหงือกอักเสบในชอง
ปากอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศิริพร คุยเพียรภูมิ (2555) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพชองปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนนครวิทยาคม ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากและคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ Jianghong, et al., (2014) ศึกษาสภาวะสุขภาพชองปากและ
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก ทัศนคติ และพฤติกรรมในกลุมเด็กมณฑลสานซี ทางตะวันตกของประเทศจีน พบวา
กลุมตัวอยางมีทัศนคติดานบวกเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก
ขอ มูล ดา นพฤติก รรมการบริ โภคอาหารและการดู แลทํา ความสะอาด พบว า นั กเรีย นสว นใหญมี ระดั บ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลทําความสะอาดอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 72.22 รองลงมามี
ระดั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารและการดู แ ลทํ า ความสะอาดในระดั บ ต่ํ า คิ ด เป น ร อ ยละ 19.44 และมี ร ะดั บ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารและการดู แ ลทํ า ความสะอาดอยู ใ นระดั บ สู ง คิ ด เป น ร อ ยละ 8.34 ค า เฉลี่ ย ระดั บ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลทําความสะอาดเทากับ 21.47 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.99 แสดงวา
เด็กนักเรียนโรงเรียนบานทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย มีการกระทําที่เปนการดูแลสงเสริมสุขภาพชองปาก
ของตนเอง ซึ่งประกอบดวย การบริโภคอาหาร การดูแลทําความสะอาดชองปากและการเขาพบทันตบุคลากรอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับอัญชลี มะเหศวร (2550) ศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดโรคฟนผุในนักเรียนประถมศึกษา
อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนปจจัยที่ทําใหเกิดโรคฟนผุในเด็ก
นักเรียนโรงเรียนประถม รองลงมา คือปจจัยดานการดูแลทันตุขภาพ
ขอมูลดานการเขาถึงอาหารที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ พบวา นักเรียนสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการเขาถึง
อาหารที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 52.73 รองลงมามีระดับพฤติกรรมการเขาถึง
อาหารที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 36.11 และมีระดับพฤติกรรมการเขาถึงอาหารที่มีความ
เสี่ยงตอสุขภาพ อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 11.16 คาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการเขาถึงอาหารที่มีความเสี่ยงตอ
สุขภาพ เทากับ 11.08 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.01 ซึ่งสอดคลองกับอัญชลี มะเหศวร (2550) ศึกษาปจจัยที่ทํา
ใหเกิดโรคฟนผุในนักเรียนประถมศึกษา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา นักเรียนประถมศึกษามีการบริโภค
ขนมตามสื่อโฆษณาทางโทรทัศน โดยขนมที่บริโภคสวนใหญมักเปนขนมที่มีของแถม บรรจุภัณฑภายนอกสวยงาม
และผลิตภัณฑมีความแปลกใหม
วั ต ถุ ป ระสงค ข อ ที่ 2 เพื่ อ หาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สภาวะฟ น ผุ ใ นกลุ ม เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนบานทับผึ้ง ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุ พบวา อายุมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับสภาวะฟนผุ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.483, p-value = 0.003) ซึ่งสอดคลองกับจินตนา พิเคราะหงาน (2551)
ศึกษาปจ จัยที่ มีความสั มพัน ธกับ สภาวะฟ นผุข องนั กเรี ยนชั้นมั ธยมศึกษาโรงเรี ยนแมแตง อํ าเภอแม แตง จัง หวั ด
เชียงใหม พบวา อายุมีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และสอดคลองกับกฤษณา
เมืองมูล (2551) ศึกษาโรคฟนผุ ภาวะน้ําหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กกอนวัยเรียนในตําบลหนองหาร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางมีอัตราความชุกของโรคฟนผุเพิ่มขึ้นตามอายุ
คากลางของขอมูลระหวางชั้นปกับสภาวะฟนผุมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(p-value = 0.039) หมายความวายิ่งอยูในระดับชั้นปที่สูงขึ้นการมีสภาวะฟนผุก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีความสัมพันธกับอายุ
โดยพบวา นักเรียนที่เรียนอยูในระดับชั้นที่สูงขึ้นมีอายุเพิ่มมากขึ้น การเกิดสภาวะฟนผุก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้
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อาจเนื่องมาจากเรื่องของความรูความเขาใจในการดูแลทําความสะอาดชองปาก และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
รวมถึงการดูแลทําความสะอาดชองปากรวมดวย
คากลางของขอมูลระหวางผูดูแลเด็กกับสภาวะฟนผุมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (p-value = 0.041) หมายความวา เด็กสวนใหญที่อาศัยอยูกับปูยา/ตายายจะเสี่ยงตอการมีสภาวะฟนผุที่สูงกวา
ซึ่งสอดคลองกับสุ ขสมพร บุญญาฤทธิ์ (2550) ศึกษาปจ จัยที่ มีความสั มพัน ธกับ การเกิด ฟนผุ ในเด็กนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษา อายุ 6 ป ของอําเภอไกสอนพมวิหาน จังหวัดสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พบวา ลักษณะการเลี้ยงดูของผูปกครอง มีความสัมพันธกับการเกิดฟนผุของเด็กนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p < 0.05)
ความรูเรื่องอาหารที่มีประโยชนตอฟน คือ เนื้อ นม ไข ผัก และผลไม มีความสัมพันธเชิงผกผันในระดับต่ํากับ
สภาวะฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = -0.383, p-value = 0.021) หมายความวา ถานักเรียนรูจัก
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกายก็จะทําใหการเกิดสภาวะฟนผุต่ําได ความรูเรื่องโรคฟนผุและเหงือก
อักเสบ ไมสามารถรักษาใหหายไดมีความสัมพันธเชิงตรงในระดับต่ํากับสภาวะฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (r = 0.362, p-value = 0.030) หมายความวา ถานักเรียนมีความเขาใจวาโรคฟนผุและเหงือกอักเสบไมสามารถ
รักษาใหหายไดสูงก็จะสามารถเกิดสภาวะฟนผุไดสูง ซึ่งสอดคลองกับ Vasundhara, et al. (2014) ศึกษาการประเมิน
การเปลี่ย นแปลงของความรู ทัศนคติและการปฏิบัติในการดู แลสุขภาพชองปาก ติดตามจากสุขศึกษาของเด็ก ที่
โรงเรี ย นซั น เดอร น าการ เมื อ งฮิ ม าชาล ประเทศอิ น เดี ย พบว า ความรู เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพช อ งปากส ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในการดูแล ควบคุม และปองกันโรคฟนผุ
พฤติกรรมการดูแลทําความสะอาดเรื่อง นักเรียนแปรงฟนทุกวันตอนเชา พบวา มีความสัมพันธกับสภาวะฟน
ผุเชิงผกผันในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = -0.373, p-value = 0.025) หมายความวา ถา
นักเรียนแปรงฟนทุกวันตอนเชาอยางสม่ําเสมอการเกิดสภาวะฟนผุจะเกิดขึ้นไดนอย ซึ่งจะไมสอดคลองกับ Kazuhiko,
et al. (2008) ศึกษาความสัมพันธของการแปรงฟนและพฤติกรรมการรับประทานอาหารกับการเกิดฟนผุ พบวา กลุม
ตัวอยางที่แปรงฟนกอนนอนทุกวัน จะมีความสัมพันธตอการเกิดสภาวะฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาของอาจารยที่ปรึกษา ดร.สมคิด จูหวา อาจารยประจําคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดกรุณาใหแนวคิดและคําแนะนํา ตลอดจนการชวยตรวจสอบและแกไขให
การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย ทัน ตแพทย ด ร.อนุ พัน ธ สิ ทธิ โ ชคชัย วุ ฒิ อาจารยป ระจํ าคณะทั น ต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ประจวบ แหลมหลัก อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
และทันตแพทยหญิงชื่นสุข ตันเจริญ ทันตแพทยชํานาญการ หัวหนาแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ที่ใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณนายวันชัย ปานชัย ผูอํานวยการโรงเรียนบานทับผึ้ง และนายวีระ ขันธศรี ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานเตว็ดกลาง ในการใหความความอนุเคราะหผูวิจัยลงเก็บขอมูลการวิจัย
สุดทายขอขอบพระคุณครอบครัว จูหวา ที่เปนกําลังใจสําคัญในการทําการศึกษาครั้งนี้ใหสําเร็จ ลุลวงไป
ดวยดี
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ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุในเด็กอายุตา่ํ กวา 3 ป อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน
Factors related dental caries in children under 3 years in Santisuk District,
Nan Province
ปริฉัตร ลิมปกาญจนโกวิท 1* และ สมชาย จาดศรี2
14

Parichat Limpikanjanakovit1* and Somchai Jadsri2
บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาอุ บัติ ก ารณ ใ นการเกิ ด โรคฟ น ผุ ในกลุ ม เด็ ก อายุ ต่ํ า กว า 3 ป
ในอําเภอสันติสุข จังหวัดนาน และเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ในอําเภอ
สันติสุข จังหวัดนาน
การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบ retro-cohort study โดยทําการศึกษาจากผูปกครองเด็กที่อาศัยในพื้นที่อําเภอ
สันติสุข จังหวัดนาน ในชวงเดือน สิงหาคม 2558 – เมษายน 2559 สุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling)
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองที่มีบุตรหลานอายุต่ํากวา 3 ป และเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
จํานวน 73 คู
ผลการศึกษา พบวา อุบัติการณการเกิดโรฟนผุในเด็กอายุต่ํากวา 3 ป คือ 315.08 ตอพันประชากร หาก
ผูปกครอง ปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุ คือ ผูปกครองไมแปรงฟนซ้ําใหเด็กกอนนอน เด็กจะมีโอกาสเกิดโรค
ฟนผุมากกวาการที่ผูปกครองแปรงฟนซ้ําใหเด็ก (adjOR = 4.817, 95%CI = 1.017-22.816) และหากผูปกครองมีการ
รับรูความรุนแรงของโรคฟนผุในระดับต่ํา เด็กจะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุสูงกวาการที่ผูปกครองมีการรับรูความรุนแรง
ของโรคในระดับสูง (adjOR = 5.452, 95%CI = 1.488-19.973) ปจจัยที่มีผลตอการปองกันการเกิดโรคฟนผุ คือ การ
ที่ผูปกครองมีการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรคฟนผุในระดับต่ํา เด็กจะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุนอย
กวาผูปกครองที่มีการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมในระดับสูง (adjOR = 0.147, 95%CI = 0.038-0.568)
และถาเด็กเคยไดรับการเคลือบฟลูออไรด จะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุนอยกวาเด็กที่ไมเคยไดรับการเคลือบฟลูออไรด
(adjOR= 0.169, 95%CI = 0.046-0.616)
คําสําคัญ: ฟนผุ เด็กปฐมวัย ผูปกครอง

Abstract
This study aimed to investigate incidence of dental caries and factors related dental caries in children
aged less than 3 years old who lived in Santisuk district Nan province
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This retro–cohort study targeted parents of children aged less than 3 years old visiting well baby clinic
in Santisuk district Nan province. Information on parents’ behavior and cognition was collected. Chi-square and
binary logistic regression analyses were performed for data analysis. The significant level set as 0.05
The finding showed that incidence rate of dental caries was 315.07 per 1,000 populations. The risk
factors were not brushing before bedtime and awareness of severity. Parents did not brush their children’s teeth
before going to bed. Children would have the higher chance of tooth decay than the parents brushed over the
child (adjOR = 4.817, 95% CI = 1.017-22.816). Parents who awared of severity of dental caries at low level
could influence dental caries in their children higher than parents who had high level of severity perception
(adjOR = 5.452, 95%CI = 1.488-19.973). The protective factors were barrier perception and fluoride’s coating.
The low level of parents’ barrier perception reduced dental caries in their children. (adjOR = 0.147, 95%CI =
0.038-0.568). The children who had been coated fluoride; they would have lower caries than children who had
not been fluoride’s coating. (adjOR = 0.169, 95% CI = 0.046-0.616).
Keywords: Dental caries, Preschool children, parents

บทนํา
จากรายงานผลการสํารวจสภาวะชองปากระดับประเทศครั้งที่ 7 ในป 2555 พบวา ในกลุมเด็กกอนวัยเรียน
อายุ 3 ป มีแนวโนมการเกิดโรคฟนผุลดลง โดยในกลุมเด็กอายุ 3 ป มีการเกิดโรคฟนผุในฟนน้ํานมเทากับรอยละ 51.7
(สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556) จากรายงานผลการสํารวจสภาวะชองปากจังหวัด
นานประจําป 2557 พบวา ในกลุมเด็กอายุ 18 เดือน มีรอยละการเกิดโรคฟนผุในฟนน้ํานมเทากับ 9 และในกลุมเด็ก
อายุ 3 ป มีรอยละการเกิดโรคฟนผุในฟนน้ํานมเทากับ 49.95 ซึ่งมีแนวโนมลดลงเชนเดียวกับระดับประเทศ (กมล
เศรษฐชัยยันณ, 2558) แตจากรายงานผลการสํารวจสภาวะชองปากของอําเภอสันติสุขในป 2557 พบวา ในกลุมเด็ก
อายุ 18 เดือน มีรอยละการเกิดโรคฟนผุ ในฟนน้ํานมเทากับ 10.71 และในกลุมเด็กอายุ 3 ป มีรอยละการเกิดโรคฟนผุ
ในฟนน้ํานมเทากับ 73.38 ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยจํานวนรอยละการเกิดโรคฟนผุของอําเภอสันติสุขป 2552–2556
เทากับ 72.09, 69.70, 69.70, 72.56, 78.18 ตามลําดับและมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัด
เมื่อเกิดโรคฟนผุจะมีผลกระทบตอเด็กและผูปกครอง โดยเด็กอาจมีอาการไมสบาย เจ็บปวดเคี้ยวอาหาร
ไมได นําไปสูการขาดสารอาหารได นอกจากนี้หากเด็กมีภูมิตานทานต่ําลงอาจทําใหเกิดการติดเชื้อ เด็กตองขาด
โรงเรียนทําใหเรียนไมทันเพื่อน และหากไมไดรับการรักษาตองถอนฟน เกิดการสูญเสียฟนกอนกําหนด อาจทําใหฟน
เกหรือมีการสบฟนที่ผิดปกติมีผลตอสภาพจิตใจเด็กสวนผลกระทบตอผูปกครองคือทําใหผูปกครองตองขาดงานเพื่อ
พาบุตรหลานมาทําฟนหลาย ๆ ครั้ง ตองขาดรายไดและเพิ่มคาใชจายอีกดวยและจากรายงานผลสํารวจพบวาเด็กอายุ
18 เดือน ซึ่งมีฟนขึ้นในชองปากเพียงไมนานก็มีปญหาโรคฟนผุแลว และการใหการรักษาทางทันตกรรมในเด็กเล็กก็ทํา
ไดยาก ซึ่งหากปลอยทิ้งไวก็จะมีภาวะโรคฟนผุเพิ่มขึ้น (ชุติมา ไตรรัตนวรกุล, 2554)
เนื่องจากผูปกครองเปนผูที่อยูใกลชิดเด็ก และมีความสําคัญในการดูแลเด็กในทุก ๆ ดาน โดยจากผลการ
สํารวจสภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศ และระดับจังหวัด พบวา เด็กยังตองไดรับการดูแลเพิ่มเติมจากผูปกครอง
ในเรื่องการแปรงฟน การดื่มนมรสหวานและรสเปรี้ยว และการใชขวดนม และจากการสํารวจในกลุมเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนา เด็กเล็กในอําเภอสันติสุข พบวา เด็กสวนมากมีสภาวะฟนผุกอนที่จะเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่ง
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ระยะเวลาดังกลาวเด็กจะอยูในความดูแลของผูปกครอง ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปจจัยของผูปกครอง
ที่สงผลตอการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 3 ป เพื่อนําผลที่ไดมาใชในการวางแผนงานสงเสริมทันตสุขภาพเชิง
รุกในเขตอําเภอสันติสุข เพื่อลดการเกิดโรคฟนผุในเด็กตอไป
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอุบัติการณในการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
และเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ในอําเภอสันติสุข จังหวัดนาน
นิยามศัพท
ผูปกครอง หมายถึง พอ แม ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา ที่เปนผูอบรมเลี้ยงดูเด็ก เปนผูจัดเตรียมอาหาร
และดูแลพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็ก รวมทั้งการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กโดยจะเลือกจากผูที่ใชเวลา
อยูกับเด็กมากที่สุด
เด็กอายุต่ํากวา 3 ป คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต 6 เดือนถึงอายุ 2 ป 11 เดือน 29 วัน และมีฟนขึ้นในชองปาก

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบ retro-cohort study เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุ
ต่ํากวา 3 ป โดยทําการศึกษาจากผูปกครองและเด็กในอําเภอสันติสุข จังหวัดนาน ในชวงเดือนสิงหาคม 2558–
เมษายน 2559
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรตาง ๆ ที่สัมพันธกันดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

- ความเชื่อ
- การรับรูความรุนแรงของโรค
- การรับรูประโยชน

โรคฟนผุในเด็กอายุตา่ํ กวา 3 ป

- การรับรูอุปสรรค
- แรงสนับสนุนทางสังคม
- พฤติกรรมการดูแลเด็ก

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนผูปกครองที่มีบุตรหลานอายุต่ํากวา 3 ป จํานวน 179 คู จากขนาดกลุม
ตัวอยาง คํานวณโดยใชสูตรของ Taro Yamane n = N/(1+(Ne2)) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 124 คู ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบกลุม (Cluster random sampling) (รัตนา ทรัพย บําเรอ, 2557, หน า 105) และมีเกณฑ คัดเขา คือ ผูปกครอง
อนุญาตใหเด็กเขารวมการวิจัย ผูปกครองสามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารได และผูปกครองและเด็กอาศัยอยูใน
พื้นที่อําเภอสันติสุขในชวงเวลาที่ดําเนินการเก็บขอมูล โดยจากเกณฑคัดเขามีอาสาสมัครเขารวมจํานวน 73 คู
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เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผูศึกษาไดสรางขึ้นจากการดัดแปลงจากแบบสอบถาม
ของสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย (สุณี วงศคงคาเทพ, ขนิษฐ รัตนรังสิต และอังศณา ฤทธิ์อยู, 2547) ซึ่งมี
ลักษณะโครงสรางของแบบสอบถามประกอบดวยขอคําถาม 8 สวน ดังนี้
สวน 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
รายได ลักษณะครอบครัว จํานวนบุตรหลาน ความสัมพันธกับเด็กซึ่งเปนคําถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ และเติม
ขอความ จํานวน 20 ขอ
สวนที่ 2 แบบสํารวจสภาวะชองปากเด็กและผูปกครองโดยปรับปรุงจากแบบบันทึกสภาวะชองปากของ
สํานักทันตสารณสุขแลวนํามาคิดเปนดัชนีฟนผุถอนอุดในฟนแท (DMFT) และนํามาคิดเปนดัชนีฟนผุถอนอุดในฟน
น้ํานม (dmft)
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การทําความสะอาดชองปาก และการ
ไดรับบริการทันตกรรมของเด็ก จํานวน 31 ขอ ซึ่งเปนคําถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ และเติมขอความ
สวนที่ 4-8 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรู
ประโยชนของพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรคฟนผุ และการ
สนับ สนุ นทางสัง คมตอ การปฏิบัติพ ฤติ กรรมปอ งกั นโรคฟนผุ จํ านวนสว นละ 9 ขอ ลั กษณะการตอบของผู ตอบ
แบบสอบถามนี้ ตองตอบใหไดครบทุกขอ อาศัยการวัดตามวิธีของลิเคิรท (Likert’s scale) ซึ่งเปนขอความทั้งทางบวก
และดานลบ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูศึกษานําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณา ตรวจสอบเนื้อหา และ
นําผลไปวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง และนําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลวไปทดลองใช
กับกลุมที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง โดยเปนผูปกครองที่มีบุตรหลานอายุนอยกวา 36 เดือน ในเขตอําเภอสันติ
สุขที่เหลือจากการสุมกลุมตัวอยางแลว จํานวน 30 คน แลวคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของขอมูล โดยใชสัมประสิทธิ์
คอนบราคอัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) = 0.8577
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาขออนุญาตทําการเก็บขอมูล โดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย มหาวิทยาลัย
พะเยา และไดติดตอขออนุญาตเก็บขอมูลในพื้นที่จากนายอําเภอสันติสุข รวบรวมขอมูลโดยการนําแบบสอบถาม
สัมภาษณผูปกครอง และตรวจชองปากเด็กและผูปกครอง ที่มารับบริการฉีดวัคซีนที่คลินิกเด็กดีโรงพยาบาลสันติสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพงษ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแลวหลวง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานราษฎรรัฐพัฒนา และสถานบริการสุขภาพชุมชนบานปางชาง
การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิ ี่ใช
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดวยการวิเคราะห ดังนี้
1. วิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบน-มาตรฐาน
2. วิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติ chi square และ binary logistic regression
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ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อศึกษาความชุกในการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ในอําเภอ
สันติสุข จังหวัดนาน และเพื่อศึกษาปจจัยของผูปกครองที่สงผลตอการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ใน
อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 73 คู โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลที่ได
วิเคราะหจากแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้
จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ 63 เพศหญิง จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 37 มีอายุเฉลี่ย 20.45 เดือน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.388 สวน
ใหญอาศัยอยูในเขตพื้นที่ราบ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมาเปนพื้นที่สูง 30 คน คิดเปนรอยละ 41.5
กลุมตัวอยางสวนใหญยังไมเขาเรียน จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 53.4 รองลงมาคือ ศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
33 คน คิดเปน รอยละ 45.2 ศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 คน คิดเปนรอยละ 1.4 ผลการตรวจสุขภาพชองปาก ปวย
ดวยโรคฟนผุ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 31.5
ตาราง 1 แสดงความสัมพันธระหวางการเกิดฟนผุกบั ปจจัยตาง ๆ โดยใชสถิตไิ ค-สแควร
ปจจัย
- ความเชื่อตอการเกิดโรคฟนผุ
- ระดับการรับรูความรุนแรง
เกี่ยวกับโรคฟนผุ
- ระดับการรับรูประโยชนตอการ
ปองกันโรคฟนผุ
- ระดับการรับรูอุปสรรคตอการ
เกิดโรคฟนผุ
- ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมตอ
การเกิดโรคฟนผุ
- สื่อ โฆษณา มีสวนกระตุนใหซื้อ
ขนม นม ใหเด็ก
- ในชุมชนมีรานคาที่สามารถซือ้
ขนมใหเด็กไดงา ย
- การรับประทานขนมกรุบกรอบ
- การรับประทานขนมเคก/ขนมปง

ต่ํา
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา
สูง
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมกิน
กิน
ไมกิน
กิน

จํานวน จํานวน รอยละ
ฟนผุ (คน)
คนที่มฟ
ี นผุ
16
37
43.2
7
36
19.4
16
35
45.7
7
38
18.4
1
6
16.7
22
67
32.8
15
31
48.4
8
42
19.0
9
27
33.3
14
46
30.4
14
49
28.6
9
24
37.5
5
26
19.2
18
47
38.3
12
36
33.3
11
37
29.7
13
51
25.5
10
22
45.5
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Risk
Ratio
2.224

P-value

0.01432*

2.482 0.007168*
0.5076

0.2365

0.3362 0.001067*
1.095

0.3991

1.061

0.4339

1.991

0.04769*

0.8819

0.3741

1.783

0.04715*
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ตาราง 1 (ตอ)
ปจจัย
- การรับประทานนมเปรี้ยว
- การรับประทานนมกอนนอน
- การมีพฤติกรรมอมขาว
- การใชเวลารับประทานอาหาร
มากกวา 1 ชั่วโมง
- สุขภาพชองปากผูปกครอง
- ผูปกครองเปาอาหารกอนปอนเด็ก
- ผูปกครองเช็ดปากใหเด็ก
- ผูปกครองแปรงฟนซ้ําใหเด็ก
เวลาเชา
- ผูปกครองแปรงฟนซ้ําใหเด็ก
กอนนอน
- การไดรับการเคลือบฟลูออไรด
- ถิ่นที่อยู

จํานวน จํานวน รอยละ
Risk
P-value
ฟนผุ (คน)
คนที่มฟ
ี นผุ Ratio
ไมกิน
10
52
25.0
1.905 0.03627
กิน
6
21
47.6
ไมกิน
6
15
40.0
0.6638
0.1432
กิน
17
58
29.3
ไมทํา
12
50
24.0
1.933 0.02580*
ทํา
11
23
47.8
ไมทํา
16
59
27.1
1.844 0.04995*
ทํา
7
14
50.0
ไมมีฟนผุ
11
38
28.9
1.184
0.3172
มีฟนผุ
12
35
34.3
ไมทํา
2
11
18.2
0.75 0.2769
ทํา
21
62
33.9
ไมทํา
11
21
52.4
0.4406 0.0101*
ทํา
12
52
23.1
ไมทํา
1
16
6.3
6.175 0.005844*
ทํา
22
57
38.6
ไมทํา
15
57
26.3
1.9 0.03676*
ทํา
8
16
50.0
ไมเคย
17
35
48.6
3.167 0.001150*
เคย
6
38
15.8
พื้นราบ
12
43
27.9
1.314 0.2209
ที่สูง
11
30
36.7

หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 1 พบว า ถ า ผู ปกครองมี ค วามเชื่ อ ในการเกิ ด โรคฟ นผุ สู ง เด็ ก จะมี โ อกาสเกิ ด ฟน ผุ น อยกว า
ผูปกครองที่มีความเชื่ออยูในระดับต่ํา (p-value = 0.01432) การมีระดับการรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับโรคฟนผุต่ํา เด็ก
จะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุมากกวาผูปกครองที่มีระดับการรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับโรคฟนผุสูง (p-value = 0.007168)
การมี การรับรู อุปสรรคตอการปฏิ บัติพ ฤติก รรมปองกันโรคฟน ผุในระดั บสูง เด็ กจะมีโอกาสเกิดโรคฟ นผุสู งกว า
ผูปกครองที่มีการรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรคฟนผุในระดับต่ํา (p-value = 0.001067) การมี
รานคาในชุมชนซึ่งสามารถซื้อขนมใหเด็กไดงาย เด็กจะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุสูงกวาในชุมชนที่ไมมีรานคา (p-value =
0.0469) หากเด็ก รับประทานขนมป งหรื อขนมเค กจะมีโอกาสเกิ ดฟน ผุสูง กวา เด็ก ที่ไม รับประทาน (p-value =
0.04715) หากเด็ก รับประทานนมเปรี้ย วจะมีโอกาสเกิดฟ นผุสูง กวา เด็กที่ ไมรับประทานนมเปรี้ยว (p-value =
0.03627) หากเด็กมีพฤติกรรมอมขาวจะมีโอกาสเกิดฟนผุ สูงกวาเด็กที่ไมมีพฤติกรรม (p-value = 0.02580) หาก
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เด็กมีพฤติกรรมกินไปเลนไป ใชเวลาในการรับประทานอาหารมากกวา 1 ชั่วโมง จะมีโอกาสเกิดฟนผุสูงกวาเด็กที่ไมมี
พฤติกรรม (p-value = 0.04995) การที่ผูปกครองเช็ดชองปากใหเด็ก เด็กจะมีโอการเกิดฟนผุนอยกวาการที่
ผูปกครองไมปฏิบัติ (p-value = 0.0101) การแปรงฟนซ้ําใหเด็กในตอนเชา โดยผูปกครอง (p-value = 0.005844)
เด็ก จะมี โอกาสเกิ ดฟน ผุน อยกวา การที่ผู ปกครองไม ปฏิบัติ ผูปกครองที่ แปรงฟ นซ้ํ าให เด็ กกอ นนอน (p-value =
0.03676) เด็กจะมีโอกาสเกิดฟนผุนอยกวาการที่ผูปกครองไมปฏิบัติ เด็กที่เคยไดรับการเคลือบฟลูออไรดจะมีโอกาส
เกิดฟนผุนอยกวาเด็กที่ไมเคยไดรับการเคลือบฟลูออไรด (p-value = 0.001150)
จากตาราง 1 พบวา ระดับการรับรูประโยชนตอการปองกันโรคฟนผุ แรงสนับสนุนทางสังคม สื่อ โฆษณาการ
รับประทานขนมกรุบกรอบ การรับประทานนมกอนนอน สุขภาพชองปากของผูปกครอง ผูปกครองเปาอาหารกอน
ปอนเด็ก และถิ่นที่อยูไมมีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางการเกิดฟนผุกับปจจัยตาง ๆ โดยใชสถิติ Binary Logistic Regression
ปจจัย
การรับรูอุปสรรคต่ํา
การไดรับฟลูออไรด
ผูปกครองไมแปรงฟนซ้ําใหเด็กกอน
นอน
การรับรูความรุนแรงต่ํา
Cnstant

B

S.E.

p-value

-1.915
-1.780
1.572

0.688
0.661
0.794

0.005
0.007
0.048

adjOdds
ratio
0.147
0.169
4.817

1.698
-0.204

0.662
0.644

0.010
0.751

5.452
0.815

95% CI
0.038-0.568
0.046-0.616
1.017-22.816
1.488-19.973

จากตาราง 1 พบวา มีปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุ จํานวน 11 ตัว เมื่อนํามาวิเคราะห โดยใช
logistic regression พบวา หากผู ปกครองมี การรั บรู อุ ปสรรคในระดับ ต่ํา เด็ กจะมี โอกาสเกิ ดโรคฟ นผุ นอ ยกว า
ผูปกครองที่มีการรับรูอุปสรรคในระดับสูง (adjOR = 0.147, 95%CI = 0.038-0.568) และหากผูปกครองมีการรับรู
ความรุนแรงของโรคฟนผุ ในระดับต่ํา เด็กจะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุสูงกวาการที่ผูปกครองมีการรับรูความรุนแรง
ของโรคในระดับสูง (adjOR = 5.452, 95%CI = 1.488-19.973) ถาเด็กเคยไดรับการเคลือบฟลูออไรด จะมีโอกาสเกิด
โรคฟนผุนอยกวาเด็กที่ไมเคยไดรับการเคลือบฟลูออไรด (adjOR = 0.169, 95%CI = 0.046-0.616) หากผูปกครองไม
แปรงฟนซ้ําใหเด็กกอนนอน เด็กจะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุมากกวาการที่ผูปกครองแปรงฟนซ้ําใหเด็ก (adjOR = 4.817,
95%CI = 1.017-22.816) ดังแสดงผลในตาราง 2

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษา พบวา สามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางได 73 คูจากกลุมเปาหมายจํานวน 124 คู คิด
เปนรอยละ 58.87 มีอุบัติการณในการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ในอําเภอสันติสุข จังหวัดนาน 315.08
ตอพันประชากร เนื่องจากการเก็บกลุมตัวอยางไดจริงมีจํานวนนอยกวากลุมตัวอยางที่คํานวณ อาจจะไดคาประมาณ
พารามิเตอรความชุกจริงที่ความเชื่อมั่น 95%CI มีความกวางมาก จนทําใหคําตอบคาความชุกที่ไดนี้เกือบจะไมบอก
อะไรเกี่ยวกับคาในประชากรไดมากนัก ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องมาจากกลุมตัวอยางที่คัดเลือกมาทําการศึกษาครั้งนี้ เปน
การศึกษาในกลุมผูปวยเด็กเล็กที่มาเขารับบริการฉีดวัคซีนในคลินิกทันตกรรมเด็กดี ซึ่งผูปกครองที่นําบุตรหลานมา
เขารับบริการมักมีความกังวลในเรื่องอาการงอแงของเด็กหลังการฉีดวัคซีน ทําใหไมสะดวกในการใหขอมูล และผูปวย
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เด็กเล็กมักมีความกลัวในการรับบริการทันตกรรม จึงตองถอนตัวเนื่องจากการพิทักษสิทธิตามหลักจริยธรรมในมนุษย
รวมทั้งเด็กไมมารับบริการตามนัด นอกจากนี้ผูปกครองที่อยูในพื้นที่สูงบางคนไมสามารถสื่อสารภาษาไทยได
สําหรับผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่มีตอการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ใน
อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน พบวา ปจจัยเสี่ยงที่มีผล คือ การที่ผูปกครองไมแปงฟนซ้ําใหเด็กกอนนอน ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ และสุจิตตรา ชาตา (2557) คือ การใหขนมเปนรูปแบบหนึ่งของการเลี้ยงดู
ยายมีความรูสึกวาการมีฟนนอยซี่การเช็ดฟนก็เพียงพอ การดื่มนมอยางเดียวไมทําใหเกิดฟนผุ และยายไมไดรับ
อิทธิพลการเลี้ยงดูจากสื่อโทรทัศน แตไมสอดคลองกับการศึกษาของพรรณราย ทัพนันตะกุล (2556) ซึ่งพบวาการ
แปรงฟนใหเด็กไมสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุ และการที่ผูปกครองที่มีการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุในระดับต่ํา
เด็กจะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุไดมากกวาการที่ผูปกครองมีการรับรูความรุนแรงของโรคในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Pisarnturakit, et al. (2012) ซึ่งพบวาหากเพิ่มการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุเด็กจะมีโอกาสเกิดโรค
ฟนผุลดลง ปจจัยที่มีผลตอการปองกันการเกิดโรคฟนผุ คือ การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันการเกิด
โรคฟนผุ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Azevedo, et al. (2014) ซึ่งพบวา หากมารดามีความเชื่อในเชิงบวก จะมีการ
เตรียมการในการปฏิบัติพฤติกรรมที่ปองกันการเกิดโรคฟนผุ และการศึกษาของ Hoeft, Barker and Masterson
(2010) ซึ่งพบวา หากมารดามีความรูและความเชื่อที่ถูกตองเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก เด็กจะมี
โอกาสเกิดโรคฟนผุลดลง รวมทั้งการศึกษาของ ณัฐวุธ แกวสุทธา (2557) พบวาหากมีการรับรูความเสี่ยงและ
อุปสรรคมากเกินไปอาจทําใหเกิดความลังเล และมีโอกาสที่จะไมปฏิบัติพฤติกรรมดูแลอนามัยชองปาก และการไดรับ
การเคลือบฟลูออไรด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Weintraub, et al. (2006) พบวา การใชฟลูออไรดวานิชมีผลใน
การปองกันการเกิดโรคฟนผุ และการศึกษาของประดิษฐ วงศสุภา และคณะ (2557) การทาซิลเวอรฟลูออไรดมีผลใน
การหยุดยั้งฟนผุ แตไมสอดคลองกับการศึกษาของสุพรรณี สุคันวรานิล และสุภาวดี พรหมมา (2554) พบวา การทา
ฟลูออไรดวานิชไมมีความสัมพันธกับการเกิดฟนผุ
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ควรมีการใหความรูแกผูปกครองเกี่ยวกับความรุนแรงของโรคฟนผุ เชน ผลกระทบของ
โรคฟนผุตอคุณภาพชีวิตของเด็ก มีการฝกทักษะการแปรงฟนใหเด็กแกผูปกครอง และเนนย้ําใหผูปกครองแปรงซ้ําให
เด็กกอนนอน ในพื้นที่สูงที่มีขอจํากัดในเรื่องน้ํา หรือบานที่มีหองน้ําอยูภายนอกบานที่อาจะเปนอุปสรรคในการแปรง
ฟนกอนนอน อาจแนะนําวิธีแปรงฟนแบบแปรงแหง ลดอุปสรรคในการเขาถึงบริการทันตกรรม เชน การใหบริการทัน
ตกรรมนอกสถานที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล และในสถานบริการสุขภาพ
ชุมชน มีการเคลือบฟลูออไรดใหเด็กตามความจําเปน และมีการเลือกชนิดของฟลูออไรดใหเหมาะกับสภาพฟน เชน
ถาเด็กไมมีฟนผุอาจใชฟลูออไรดชนิดเจลหรือวานิช และหากเด็กมีฟนผุที่ยังไมทะลุประสาทฟน อาจใชฟลูออไรดชนิด
ซิลเวอรฟลูออไรด ในการทําศึกษาครั้งตอไป อาจทํา การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมในการอบรม
ผูปกครองเชิงปฏิบัติการสงเสริมทักษะการดูแลชองปาก การพัฒนารูปแบบการลดโรคฟนผุโดยนําภาคีเครือขายเขามา
มีสวนรวม และควรมีการรวมมือกับหนวยงานอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพราะหากประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จะมีเวลาใสใจสุขภาพชองปาก
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ออัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน: กรณีศกึ ษาเปรียบเทียบระหว่าง
หมู่บ้านทีม่ ีอัตราอุบัติการณ์เกิดโรคไข้เลือดออกสูงและต่า อาเภอปง จังหวัดพะเยา
Factors Affecting On Dengue Hemorrhagic Fever In Community: Case
Study Of Comparison Between The Village With High And Low Incidence
Density Rate In Pong District, Phayao Province
อภิรุจี เกนทา1* และ บุญลือ ฉิมบ้านไร่2
Apirujee Kenta 1* and Boonlue Chimbanrai 2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งแบบตัดขวาง (Cross-sectional study) มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน ระหว่างหมู่ บ้านที่มีอัตราอุบัติการณ์เกิด
โรคไข้เลือดออกสูงและต่า อาเภอปง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559 โดย
ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง ในพื้นที่ที่มีอัตราอุบัติการณ์เกิดโรคไข้เลือดออกสูง จานวน 202 หลังคาเรือน และอุบัติการณ์
ต่า จานวน 178 หลังคาเรือน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้นา
ชุมชน จานวน 10 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา อธิบายความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ และการ
วิเคราะห์ความถดถอยไบนารีโลจิสติค
ผลการศึกษา พบว่า หมู่บ้านที่ประชาชนติดมุ้งลวดในบ้านครบทุกบาน จะมีโอกาสที่จะมีอุบัติการณ์โรค
ไข้เลือดออกสูงมากกว่า 13.11 เท่าของหมู่บ้านที่ไม่ติดมุ้งลวด (95 % CI 4.29-40.07), หมู่บ้านที่ประชาชนไม่มีการ
เลีย้ งสัตว์ จะมีโอกาสที่จะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูงมากกว่า 5.82 เท่าของหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงสัตว์ (95 % CI
2.60-13.04), หมู่บ้านที่ประชาชนจัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ จะมีโอกาสที่จะมีอุบัติการณ์โรค
ไข้เลือดออกสูงมากกว่า 31.85 เท่าของหมู่บ้านที่ไม่ได้จัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ (95 % CI 2.51403.58), หมู่บ้านที่ประชาชนมีระดับการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับน้อย จะมีโอกาสที่จะมี
อุ บั ติ ก ารณ์ โ รคไข้ เ ลือ ดออกสู ง มากกว่ า 18.18 เท่ า ของหมู่ บ้า นที่ มี ร ะดั บ การปฏิบั ติ ใ นการควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออกระดับดี (95 % CI 5.46-60.53), หมูบ่ ้านตรวจพบค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย (CI) ระดับไม่ปลอดภัย จะมีโอกาส
ที่จะมีอุบัตกิ ารณ์โรคไข้เลือดออกสูงมากกว่า 15.45 เท่าของหมูบ่ ้านตรวจพบค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย (CI) ระดับปลอดภัย
(95 % CI 6.14-38.87), หมูบ่ ้านที่ประชาชนไม่เข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชน จะมีโอกาสที่จะมีอุบัติการณ์โรค
ไข้เลือดออกสูงมากกว่า 63.52 เท่าของหมู่บ้านที่ประชาชนเข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชน (95 % CI 7.80517.36)
1

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คณะแพทยศาสตร์ 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 : jeeapir@hotmail.com
2

- Proceedings -

153

ผลข งการศึกษานี้แสดงให้เรห็นว่า การจัดการสิ่งแวดล้ มเรป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่ส่งผลต่ ัตราป่วย
โรคไข้เรลื ด ก ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถนาไปกาหนดยุทธศาสตร์ในการป้ งกันควบคุมโรคไข้เรลื ด ก
เรช่น กาหนดแนวทางการดาเรนินการป้ งกัน ควบคุมโรคไข้เรลื ด กโดยเรน้นการมีสว่ นร่วมข งประชาชน การกาหนด
มาตรการชุมชน เรกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้ มเรพื่ ไม่ให้มแี หล่งเรพาะพันธุ์ยุงลาย
คาสาคัญ: โรคไข้เรลื ด ก ุบัตกิ ารณ์ หมู่บ้าน

Abstract
The purpose of this study was to determine factors affecting the incident of Dengue Hemorrhagic
Fever (DHF) comparison between the community with higher Dengue Hemorrhagic Fever incident rate and lower
Dengue Hemorrhagic Fever incident rate. Cross-sectional study design was conducted in two villages of Pong
District, Phayao Province, Thailand, during August 2015-March 2016. The number of 202 households in higher
Dengue Hemorrhagic Fever incident rate and 178 households in lower Dengue Hemorrhagic Fever incident rate
were interviewed by questionnaire and in-depth interview with 10 community leaders. Descriptive statistics
included frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics included chi-square and
binary logistics regression were used to data analysis by computer program.
The results showed that the communities which households were used the mosquito wire screen in
their houses have significantly increase the incident of DHF higher than households that were not 13.11 time (95
% CI 4.29-40.07), households do not livestock farming have significantly increase the incident of DHF higher
than households were done 5.82 times (95 % CI 2.60-13.04), the disposal waste by waste separation,
incineration and embedment have significantly increase the incident of DHF higher than households that were do
not 31.85 time (95 % CI 2.51-403.58 ), the lower level of dengue fever prevention and control have
significantly increase the incident of DHF higher than households that were high level 18.18 times (95 % CI
5.46-60.53), the higher average of mosquitoes index (CI) were significantly increase the incident of DHF higher
than households that lower average CI 15.45 times (95 % CI 6.14-38.87), and the people have not participate
in setting the social measurement were significantly increase the incident of DHF higher than households which
were done 63.52 times (95 % CI 7.80-517.36)
In conclusion, research findings reveal that the environment management was the important factor that
affecting the incident of Dengue Hemorrhagic Fever. This finding could be utilized to strategy in prevention and
control of Dengue Hemorrhagic Fever, such as guidelines for prevention control the dengue disease with the
community participation, the public policy about environmental management measures to prevent the breeding
mosquito.
Keywords: Dengue fever, Incidence Density, community
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บทนา
โรคไข้ เ ลือ ดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) เป็ น โรคติด ต่ อ น าโดยแมลง ที่ ส าคั ญ ของกลุ่ ม ประเทศ
ในภูมภิ าคเขตร้อน เช่น ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน โรคไข้เลือดออก มียุงเป็นพาหะ องค์การอนามัยโลก
(WHO) รายงานว่า 50 ปีที่ผ่านมีประชากรเสี่ยง 2.5 พันล้านคน ในพื้นที่เสี่ยงกว่า 100 ประเทศไทยมีรายงานโรคนี้มา
ตัง้ แต่ปี 2501 นับได้ 57 ปี กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้ประกาศกาหนดค่าเป้าหมายอัตราการเกิดโรคและอัตราการ
ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก คือ อัตราการเกิดโรคไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากรและอัตราการป่วยตาย ไม่เกินร้อยละ
0.15 ของผู้ ป่ว ยทั้ ง หมด จากข้ อมู ล สถิติก ารเฝ้ าระวั งทางระบาดวิทยาของส านัก ระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค
กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในภาพรวมประเทศไทย 5 ปี ย้อนหลังพบว่า อัตราการเกิดโรคสูง
กว่าค่ามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดทุกปี (กลุ่มระบาดวิทยา สานักโรคติดต่อ นาโดยแมลง กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
สถานการณ์ ก ารเกิ ด โรคไข้ เ ลื อ ดออกอ าเภอปง สถานการณ์ ก ารเกิ ด โรคไข้ เ ลื อ ดออกย้ อ นหลั ง 5 ปี
พ.ศ. 2553–2557 พบว่า มีหมูบ่ ้านหนึ่งในอาเภอปง เป็นพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงสุด ทุกปี แต่ในอีกหมู่บ้านซึ่งมีเขตพื้นที่
ใกล้ กั น เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี อั ต ราป่ ว ยต่ าสุ ด ของอ าเภอปง ในทุ ก ๆ ปี จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจ ศึ ก ษาและ
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่ออัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพืน้ ทีห่ มูบ่ ้านที่มีอัตราอุบัตกิ ารณ์โรคไข้เลือดออกแตกต่างกัน
โดยศึกษาระดับพฤติกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 5ป. 1 ข., การเข้าร่วมมาตรการทาง
สังคมของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกการ, เคลื่อนย้ายประชากร, ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม บริเวณบ้าน/
ภายในบ้าน สิ่งแวดล้อมในชุมชน ของตัวแทนจากครอบครัว ในอาเภอปง ผลการวิจัยนี้สามารถนาไปกาหนดแนวทาง
ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง แบบตัดขวาง (Cross-sectional study) เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่ออัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน ระหว่างหมู่บ้านที่มีอัตราอุบัติการณ์เกิดโรค
ไข้เลือดออกสูงและต่า อาเภอปง จังหวัดพะเยา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ หลังคาเรือนที่ตั้งอยูใ่ นหมู่บ้าน ซึ่งมีอัตราอุบัตกิ ารณ์โรคไข้เลือดออกสูงสุด
และมีอัตราการเกิดผู้ป่วยซ้าสูง จานวนหลังคาเรือน 407 หลังคาเรือน และหมู่บ้านซึ่งไม่เกิดโรคไข้เลือดออกเลยเป็น
เวลา 18 ปี จานวนหลังคาเรือน 319 หลังคาเรือน รวมเป็น 726 หลังคาเรือนกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทา
โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้หมู่บ้านอุบัติการณ์สูง 202 หลังคาเรือน และหมู่บ้าน
อุบัตกิ ารณ์ต่า 178 หลังคาเรือน รวมเป็น 380 คน สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การระบาดของ
โรคไข้เลือดออก อาเภอปง สาหรับชุมชน และ แบบสอบถามและสังเกตสภาพแวดล้อม ซึ่ง ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แบ่งเป็น
5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง, ส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัย, ส่วนที่ 3 การปฏิบัติในการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 5 ป. 1 ข., ส่วนที่ 4 การสารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รอบนอกบ้าน
และ ในบ้าน, ส่วนที่ 5 การเข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อ หาจากผู้ ทรงคุ ณวุฒิ จ านวน 3 ท่า น ได้ ทดสอบความเชื่อมั่ นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbachs’ alpha coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.85
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคไข้เลือดออก
อาเภอปง สาหรับชุมชน นามาสรุป และจัดหมวดหมู่คาตอบ สาหรับข้อมูลจาก แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติและกาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติ
เพื่ออธิบายความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และวิเคราะห์ความถดถอยไบนารีโลจิสติค (Binary
Logistic Regression analysis)

ผลการศึกษา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้นาชุมชน
1. หมู่บ้านที่มีอัตราอุบัตกิ ารณ์เกิดโรคไข้เลือดออกสูง
1.1 บริบทของชุมชน สภาพสังคมและวัฒนธรรม มีลักษณะเป็นเขตพื้นที่ในเมืองของอาเภอ ประกอบด้วย
ตลาดสดขนาดใหญ่และร้านขายสินค้า ธนาคาร คลินิกแพทย์ เป็นย่านจับจ่ายซื้อของระดับอาเภอ รถโดยสารประจา
ทางทุกสายจะจอดรับส่งผู้โดยสารผ่านถนนสายนี้ ทาให้ชุมชนแห่งนี้ ติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอกอยู่เสมอ สังคมมี
ลักษณะเป็นชนบทกึ่งเมือง ประชาชนที่อาศัยในพืน้ ที่นหี้ รือเข้ามาในพืน้ ที่นี้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย รับจ้าง ซึ่ง
มักจะอาศัยอยู่อีกหมู่บ้าน มีบ้านเช่า และบ้านว่างไม่มีคนอาศัยอยู่จานวนมาก บางบ้านมีเพียงผู้สูงอายุอยู่ตามลาพัง
ลูกหลานมักจะอาศัยอยู่ต่างถิ่น หรือส่งบุตรไปเรียนต่างอาเภอ จะไปและกลับในช่วงเย็น มี โรงเรียนวัดปริยัติธรรม
(โรงเรียนสามเณร) จะมีสามเณรจากวัดต่าง ๆ ในอาเภอมาศึกษาที่วัดแห่งนี้ ทาให้การเคลื่อนย้ายประชากรของพื้นที่น้ี
มีมาก การติดต่อสื่อสารกับประชาชนในชุมชน มีการประชุมประจาเดือนหมู่บ้ าน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วม
จะมีเพียงกลุ่มผู้นาชุมชนและประธานคุ้ม บางส่วนในชุมชน การสื่อสารหลัก ใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
และการสื่อสารตรงเคาะประตูบ้าน โดย อสม. ร่วมกับ แกนนาชุมชน
1.2 วัฒนธรรมการใช้นาเพื
้ ่ออุปโภค บริโภค ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้าประปาส่วนภูมิภาค เป็นน้า เพื่ออุปโภค
และจะมีการเก็บน้าในภาชนะเก็บน้าไว้เล็กน้อย อย่างน้อยครัวเรือนละ 1-3 ใบ เนื่องจากพื้นที่เป็นน้าไหลตลอด มักไม่
มีปัญหาเรื่องขาดน้าใช้ เนื่องจากเป็นต้นน้า มีน้าเพื่อทาน้าประปาตลอดปี จะมีเพียงบางช่วงที่ซ่อมประปา ซึ่งจะมี
ประกาศเตือนประชาชนก่อนทุกครั้ง ภาชนะเก็บน้าขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ปิดฝาภาชนะ แต่หากเป็นภาชนะเล็ก ซึ่งใช้
หมดทุกวันจะไม่ปิดฝาภาชนะ ส่วนน้าดื่ม พื้นที่น้ีมีโรงผลิตน้าดื่ มเอกชน 2 แห่ง ของหมู่บ้านอีก 1 แห่ง ประชาชนส่วน
ใหญ่ซอื้ น้าเป็นขวดเพื่อบริโภค
1.3 มาตรการทางสั งคมของชุม ชนในการป้ องกัน ควบคุม โรคไข้ เลือ ดออก มาตรการในการป้ องกั นโรค
ไข้เลือดออกของชุมชนนี้ จะเน้นไปที่กลุม่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โดยที่การดูแลเรื่องแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแต่ละบ้านจะดูแลบ้านตนเอง ในส่วนของสถานที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน
จะมีการกาหนด อสม. รับผิดชอบโดย อสม. จะรับผิดชอบติดตามสุ่มตรวจไขว้หมู่บ้าน หากพบลูกน้ายุงลายก็จะแจ้ง
เจ้าบ้าน ไม่มมี าตรการลงโทษแต่จะเน้นการขอความร่วมมือ มีการพัฒนาทาความสะอาดหมู่บ้านโดยทีมแกนนาชุมชน
จะประกาศขอความร่วมมือประชาชนให้มาร่วมทาความสะอาดสถานที่สาธารณะ โดยจะมีการรณรงค์ทาความสะอาด
ในวันสาคัญต่าง ๆ และช่วงก่อนการระบาด ช่วงที่มีการระบาด อสม. จะเป็นแกนนาในการสุ่มสารวจลูกน้า โดยมี
เทศบาลให้การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการควบคุมโรค ลักษณะของพื้นที่น้ีจะมีทางระบายน้าสาธารณะตลอด
เส้นทางหมูบ่ ้าน ซึ่งมีน้าขัง และตรวจพบลูกน้ายุงลายเป็นจานวนมาก อยู่เป็นประจา หากพบผู้นาชุมชนหรือ อสม. จะ
ทาการแจ้งไปที่เทศบาลเพื่อให้ปรับพื้นที่และฉีดน้าทาความสะอาดทางระบายน้า

- Proceedings -

156

1.4 การให้ความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของคนในชุมชน จากสภาพบริบทชุมชน
ลักษณะชนบทกึ่ง เมือง มีคนต่า งถิ่นเข้ ามาพัก อาศัยเป็นการชั่วคราว ทาให้ความผูกพันของคนในชุมชนกับชุมชน
รวมถึงความร่วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในภาพส่วนรวมมีน้อย จะให้ความสนใจกับอาชีพและรายได้มากกว่า
บางบ้านจะไม่ยอมให้ อสม. เข้าไปสารวจในบ้านเนื่องจากเป็นร้านขายของ กลัวของหาย รวมถึงบ้านที่ไม่มีคนอาศัยอยู่
จะไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากจะปิดล๊อกอย่างดี
1.5 ผลลัพธ์การดาเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
พบว่า ยังคงมี ผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกปี และการป้องกันควบคุมโรคยังไม่มีประสิ ทธิภาพทาให้เกิดการป่วยต่อเนื่อง
(Second Generation)
1.6 ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปัญหาอุปสรรค ในการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก พบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบ้านที่ไม่มผี ู้อยูอ่ าศัยประจา บ้านที่ผู้สูงอายุอยู่ลาพัง ทางระบายน้า
สาธารณะซึ่งพบลูกน้ายุงลายเป็นจานวนมาก ขยะในพื้นที่สาธารณะ ชุมชนขาดความต่อเนื่องในการป้องกัน ควบคุม
โรคไข้เลือดออก การเคลื่อนย้ายประชากรมาในพืน้ ที่เกิดขึ้นตลอด
2. หมู่บ้านที่มีอัตราอุบัตกิ ารณ์เกิดโรคไข้เลือดออกต่า
2.1 บริบทของชุมชน สภาพสังคมและวัฒนธรรม เป็นสังคมชนบท ประชาชนมีความสามัคคี เคารพผู้นาชุมชน
มีกฎของชุมชน อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างไม่หนาแน่น รอบบ้านจะมีการปลูกพืชผักสวน
ครัว บางบ้านโดยเฉพาะกลุ่ม อสม. ผู้นาชุมชนจะมีการปลูกตะไคร้หอมเพื่อไล่ยุง และนามาสกัดน้ามันหอยระเหยเพื่อ
ใช้ทาป้องกันยุง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าว ยาสูบ ข้าวโพด มีการปลูกพืชหมุนเวียน ทั้งปี
ช่วงกลางวันมักไม่พบผู้คนอยู่ที่บ้าน จะมีเพียงแค่เด็กเล็กที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนอยู่กับผู้ปกครอง และผู้สู งอายุที่ไม่ได้
ออกไปประกอบอาชีพ การติดต่อสื่อสารกับประชาชนจะมีการประชุมประจาเดือนหมู่บ้านซึ่งทุกบ้านต้องมีตัวแทนเข้า
ร่วม และมีเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน
2.2 วัฒนธรรมการใช้นาเพื
้ ่ออุปโภค บริโภค ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้าประปาหมู่บ้าน เป็นน้าเพื่ออุปโภค และ
จะมีการเก็บน้าในภาชนะเก็บน้าไว้ใช้ อย่างน้อยครัวเรือนละ 3 ใบขึ้นไป ส่วนใหญ่ภาชนะเป็นโอ่งมังกรมีฝาปิด ร่วมกับ
การใส่ทรายทีมีฟอส ในภาชนะที่ไม่ได้ปิดฝาตลอด แต่หากเป็นภาชนะเล็กซึ่งใช้หมดทุกวันจะไม่ปิดฝาภาชนะ ส่วนน้า
ดื่ม พื้นที่นมี้ โี รงผลิตน้าดื่มหมูบ่ ้าน 1 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่ซือ้ น้าเป็นขวดเพื่อบริโภค
2.3 มาตรการทางสังคมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มีกระบวนการประชาคม ในหมู่บ้าน
และในระดับตาบล ทาให้เกิดมาตรการชุมชน และแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคที่ชัดเจน คือ มาตรการ 3
ต้อง 2 ไม่ ห่างไกลโรคไข้เลือดออก คือ
ต้องที่ 1. คือ ต้อง..ไม่ให้ยุงเกิด ประกอบด้วยกิจกรรม มีการกาหนด อสม.ผู้รับผิดชอบคอยดูแล
สถานที่สาธารณะ มีจัด Big Cleaning Day เก็บขยะและทาความสะอาดชุมชน มีโครงการธนาคารขยะและการจัดการ
ขยะในชุมชน มีการสุ่มไขว้ตรวจลูกน้ายุงลาย มีการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่น่ามองซึ่งมีการกาหนดเกณฑ์เรื่องห้ามพบ
ลูกน้ายุงลาย มีกิจกรรมกองทุนลุ้นไข้เลือดออกซึ่งมีลักษณะที่ทุกหมู่บ้านจะนาเงินไปรวมกันไว้ที่ส่วนกลาง และหาก
หมูบ่ ้านใดไม่มีไข้เลือดออกจะได้รับนั้น หมู่บ้านที่เกิดไข้เลือดออกจะไม่ได้รับเงินคืน มีการประกวดนวัตกรรมเพื่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ต้องที่ 2. คือ ต้อ ง..ไม่ใ ห้ยุ ง กัดประกอบด้ วยกิ จกรรม รณรงค์ปลู กตะไคร้ หอมไล่ยุ ง (บูรณาการ
ร่วมกับการประกวดหมู่บ้าน) การสกัดและแปรรูปผลิตภัณฑ์นามั
้ นตะไคร้หอมไล่ยุง
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ต้องที่ 3. คือ ต้อง..ไม่เกิด ผู้ป่วยต่อเนื่องจากรายแรกใน 28 วัน (Second Generation) ประกอบด้วย
กิจกรรม ใช้มาตรการ 3 ร คือ รูเ้ ร็ว รายงานเร็ว และควบคุมเร็ว หากพบว่ามีผู้ป่วยรายแรก จะมีการแจ้งข่าวควบคุม
โรคทันที โดยการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นหมอกควันเพื่อฆ่ายุงตัวแก่ หากเทศบาลยังไม่พร้อมจะพ่น
หมอกควันจะใช้สเปรย์ฆา่ แมลงแบบกระป๋องพ่นในบ้านที่มีผู้ป่วยก่อน
ไม่ที่ 1. คือ ชุมชน ไม่..พ่นสารเคมีป้องกัน ประกอบด้วยกิจกรรม สร้างความเข้าใจกับชุมชน จน
สามารถกาหนดเป็นมาตรการชุมชน ไม่มกี ารพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออก
ไม่ที่ 2. คื อ ไม่. .ท าลายศั ต รู ธรรมชาติข องยุ ง ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม ลดการใช้ส ารเคมี ใ นภาค
การเกษตร โดยเน้นการทาเกษตรปลอดสาร และห้ามไม่ให้พ่นยาฆ่าแมลงในเขตที่อยู่อาศัย ของชุมชน โดยมาตรการ
แต่ละมาตรการจะมีแผนงาน และแผนงบประมาณ ในรูปแบบของโครงการในการบริหารจัดการกิจกรรม โดยได้รับ
งบประมาณจากส่วนของพื้นที่ชุมชน ร่วมกับ เทศบาลสนับสนุน
2.4 การให้ความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของคนในชุมชน กลุ่มผู้นา กลุ่มชุมชนต่าง ๆ
ภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐ เทศบาล เอกชน รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการดูแลบ้าน
บริเวณบ้านตนเอง และการร่วมกิจกรรมกับชุมชน เนื่องจากมีการประชุมพูดคุยอย่างสม่าเสมอ การดาเนินการต่าง ๆ
ของพืน้ ที่ชุมชนนี้จึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
2.5 ผลลัพธ์การดาเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่บ้านนี้ ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก มา
เป็นเวลานาน 18 ปี อีกทั้ง ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่รับผิดชอบพื้นที่น้ี ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
เรื่องการจัดการขยะ และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอีกด้วย เป็นผลให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ดังคากล่าวของผู้นาชุมชนที่ว่า “เราทุ่มเททางานกันมา บ้านเราทาได้ดีไม่มีไข้เลือดออกก็ดี
มากแล้ว คนข้างนอกเห็นบ้านเราก็เห็นว่าบ้านเราดีเราทาได้ ก็อยากทาตามมาขอเรียนรู้ว่าเราทายังไง มันน่าภูมใิ จ”
2.6 ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่จะให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ยังคงมีบางกลุ่มมีแนวคิดว่า การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การดูแลไม่ให้มีลูกน้า
ยุงลาย เป็นบทบาทหน้าที่ของ อสม. และอีกประเด็นสาคัญคือเรื่องขาดความต่อเนื่องของการดาเนินการ ส่วนใหญ่
มักจะเน้นหนักในช่วงหน้าฝน
ข้อมูลจากแบบสอบถาม และสังเกตสภาพแวดล้อม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ ในหมู่บ้านอุบัติการณ์สูง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สาหรับหมู่บ้านอุบัติการณ์ต่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
อายุ ในหมูบ่ ้านอุบัติการณ์สูง มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 55.76 ± 12.64 ปี สาหรับหมู่บ้านอุบัติการณ์ต่า มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ
54.6 ± 13.84 ปี วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ในหมูบ่ ้านอุบัตกิ ารณ์สูง ส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา หมู่บ้านอุบัติการณ์ต่า
จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพ หมู่บ้านอุบัติการณ์สูง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย หมู่บ้านอุบัติการณ์ต่า
ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหมู่บ้านอุบัติ การณ์สูงมีค่าเฉลี่ย 12,406 บาท ซึ่งสูงกว่า หมู่บ้าน
อุบัติการณ์ ต่า รายได้ เฉลี่ ย 5,783.19 การเคลื่ อนย้า ยประชากร ในหมู่บ้า นอุ บัติการณ์ สูง จะมีก ารเคลื่อนย้า ย
ประชากรมากกว่า หมูบ่ ้านอุบัตกิ ารณ์ต่า
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัย
ลักษณะบ้าน หมู่บ้านอุบัติการณ์สูง จะมีลักษณะบ้านเป็น บ้านเดี่ยวไม่มีใต้ถุนสองชั้น สร้างปูน ติดมุ้งลวด
แต่ครบทุกบาน ร้อยละ 93.8 และจะมีมุ้งนอนร่วมด้วย ร้อยละ 49.4 การกระจายตัวของบ้านน้อย สร้างบ้านติดกัน
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ส่วนใหญ่บ้านสะ าดเรลี้ยง และส่วนใหญ่ไม่มีการเรลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านและบริเรวณ ร้ ยละ 71 หมู่บ้าน ุบัติการณ์ต่า มี
ลักษณะเรปน็ บ้านเรดี่ยวมีใต้ถุน ชั้นเรดียว สร้างจากไม้ ติดมุ้งลวดแต่ไม่ครบทุกบาน ร้ ยละ 67.7 แต่จะมีการใช้มุ้งน น
ร่วมด้วย ร้ ยละ 50.6 การกระจายตัวข งบ้านสูง บ้านมักจะห่างกันมาก ส่วนใหญ่บ้านสะ าด โล่ง แต่จะมีการเรลี้ยง
สัตว์ไว้ในบ้านและบริเรวณ ร้ ยละ 74.5 การจัดการขยะ หมู่บ้าน ุบัตกิ ารณ์สูงส่วนใหญ่ จะเรก็บขยะใส่ถุงและร ให้รถ
ขยะจาก งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่นมารับ ร้ ยละ 53.2 โดยจะมีการแยกเรก็บขยะที่สามารถขายได้ไว้ในบ้าน เรผา ฝัง/
กลบ ร้ ยละ 96.4 หมู่บ้าน ุบัตกิ ารณ์ต่า ส่วนใหญ่จะเรก็บขยะใส่ถุงและร ให้รถขยะจาก งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น
มารับ ร้ ยละ 46.8 โดยจะมีการแยกเรก็บขยะที่สามารถขายได้ไว้ในบ้าน เรผา ฝัง/กลบ ร้ ยละ 3.6
ส่วนที่ 3 การปฏิบัตใิ นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 5 ป. 1 ข
พบว่า ในหมู่บ้าน ุบัติการณ์สูง ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในการควบคุมป้ งกันโรคไข้เรลื ด ก ตามมาตรการ
5 ป. 1 ข ในระดับปฏิบัตนิ ้ ยร้ ยละ 66 สาหรับหมูบ่ ้าน ุบัตกิ ารณ์ต่า ส่วนใหญ่ ยูใ่ นระดับปฏิบัตดิ ี ร้ ยละ 87
ส่วนที่ 4 การสารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รอบนอกบ้าน และ ในบ้าน
พบว่า ในหมู่บ้าน ุบัติการณ์สูง ส่วนใหญ่ค่าดัชนีลูกน้าส่วนใหญ่ ยู่ในระดับไม่ปล ดภัย ร้ ยละ 65.7
สาหรับหมูบ่ ้าน ุบัติการณ์ต่า มีภาชนะขังน้าที่สามารถเรป็นแหล่งเรพาะพันธุ์ยุงลาย ทุกหลังคาเรรื น และค่าดัชนีลูกน้า
ส่วนใหญ่ ยู่ในระดับปล ดภัย ร้ ยละ 79.2
ส่วนที่ 5 การเข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
พบว่า ในหมู่บ้าน ุบัตกิ ารณ์สูง ส่วนใหญ่ไม่เรข้าร่วมมาตรการทางสังคมข งชุมชนในการควบคุมป้ งกันโรค
ไข้เรลื ด ก ร้ ยละ 99.1 สาหรับหมู่บ้าน ุบัติการณ์ต่า ส่วนใหญ่ เรข้าร่วมมาตรการทางสังคมข งชุมชนในการ
ควบคุมป้ งกันโรคไข้เรลื ด ก ร้ ยละ 65.1
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ีผลต่ออัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน
ตาราง 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับมีผลต่ออัตราป่วยโรคไข้เลือดออก
หมู่บ้าน
รายการ
การเคลื่อนย้ายประชากร
1) ไม่มกี ารย้าย ก/เรดินทาง
2) มีการย้าย ก/เรดินทาง
วัสดุสร้างบ้าน
1) ไม้ /กึ่งไม้กงึ่ ปูน
2) ปูน
จานวนชัน้ ของบ้าน
1) ชัน้ เรดียว
2) 2 ชั้นขึน้ ไป

อุบัติการณ์สูง

อุบัติการณ์ตา่

df

p-value

จานวน (ร้อยละ)

จานวน (ร้อยละ)

191 (51.9)
11 (91.7)

177 (48.1)
1 (8.3)

7.380

1

0.007*

129 (50.4)
73 (58.9)

127 (49.6)
51 (41.1)

2.413

1

0.126

89 (42.8)
113 (65.7)

119 (57.2)
59 (34.3)

19.844

1

< 0.01*

หมายเหตุ : * p-value < 0.05
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ตาราง 1 (ต่อ)
หมู่บ้าน
รายการ

อุบัติการณ์สูง

อุบัติการณ์ตา่

จานวน (ร้อยละ)

จานวน (ร้อยละ)

สภาพรอบบ้าน/บริเวณบ้าน
1) รก ทึบ
5 (83.3)
2) โล่ง
197 (52.7)
การติดมุ้งลวดที่หน้าต่าง
1) ไม่มี/ มีไม่ครบทุกบาน
81 (32.3)
2) มีครบทุกบาน
121 (93.8)
การใช้มุ้งสาหรับใช้นอนอยู่ในบ้าน
1) ไม่มี
47 (71.2)
2) มี
155 (49.4)
เลี้ยงสัตว์
1) เลีย้ งสัตว์
38 (25.5)
2) ไม่เลีย้ งสัตว์
164 (71)
การกระจายของบ้าน
1) เป็นกลุ่มใหญ่ 6 หลังคาเรือนขึน้ ไป
150 (70.1)
2) เป็นกลุ่ม 1-5 หลังคาเรือน
52 (31.3)
ขยะ ใส่ถุงมีรถขยะเทศบาล/อบต.มาเก็บ
1) ใช้
201 (53.2)
2) ไม่ใช้
1 (50)
ขยะ แยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ
1) ใช้
27 (96.4)
2) ไม่ใช้
175 (49.7)
ค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย (CI)
1) ระดับไม่ปลอดภัย (CI > 0)
180 (65.7)
2) ระดับปลอดภัย (CI = 0)
22 (20.8)
ระดับการปฏิบัตใิ นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
1) ปฏิบัตนิ ้อย
190 (66)
2) ปฏิบัตดิ ี
12 (13)
หมายเหตุ : * p-value < 0.05
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df

pvalue

1 (16.7)
177 (47.3)

2.229

1

0.140

170 (67.7)
8 (6.2)

129.543

1

< 0.01*

19 (28.8)
159 (50.6)

10.456

1

0.002*

111 (74.5)
67 (29)

75.281

1

< 0.01*

64 (29.9)
114 (68.7)

56.427

1

< 0.01*

177 (46.8)
1 (50)

.008

1

0.718

1 (3.6)
177 (50.3)

22.729

1

< 0.01*

94 (34.3)
84 (79.2)

61.988

1

< 0.01*

98 (34)
80 (87)

78.447

1

< 0.01*
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ตาราง 1 (ต่อ)
หมู่บ้าน
รายการ

อุบัติการณ์สูง

อุบัติการณ์ตา่

จานวน (ร้อยละ)

จานวน (ร้อยละ)

การเข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชน
1) ไม่เข้าร่วม
2) เข้าร่วม

107 (99.1)
95 (34.9)

1 (0.9)
177 (65.1)

127.751

df

pvalue

1

< 0.01*

หมายเหตุ : * p-value < 0.05
จากตาราง 1 พบว่า ปัจจัยด้านการเคลื่อนย้ายประชากร, จานวนชั้นของบ้าน, เลี้ยงสัตว์, การติดมุ้งลวดที่
หน้าต่าง, การนอนในมุ้ง, การกระจายของบ้าน, การจัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ, ค่าดัชนีลูกน้า
ยุงลาย (CI), ระดับการปฏิบัตใิ นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก, การเข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชนในการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์กับ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตาราง 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราอุบัติการณ์เกิดโรคไข้เลือดออกกับปัจจัยต่าง ๆ โดยใช้สถิติ Binary
Logistic Regression
ปัจจัย
มีมงุ้ ลวดครบทุกบาน
ไม่เลีย้ งสัตว์
จัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา
ฝัง/กลบ
ระดับการปฏิบัตใิ นการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกน้อย
ค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย (CI) ไม่
ปลอดภัย
ไม่เข้าร่วมมาตรการทางสังคมของ
ชุมชน
Constant

B
2.573
1.761
3.461

S.E.
0.570
0.412
1.296

p-value
< 0.01*
< 0.01*
0.008*

Adjusted OR
13.105
5.820
31.847

95% CI
4.286-40.071
2.597-13.040
2.513-403.579

2.901

0.614

< 0.01*

18.183

5.462-60.528

2.737

0.471

< 0.01*

15.445

6.137-38.871

4.151

1.070

< 0.01*

63.515

7.797-517.364

2.869

0.850

0.001

17.615

หมายเหตุ : * p-value < 0.05
ในตาราง 1 พบว่า มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงในชุมชน จานวน 10 ตัว เมื่อ
นามาวิเคราะห์ โดยใช้ logistic regression พบว่า หมู่บ้านที่ประชาชนติดมุ้งลวดในบ้านครบทุกบาน จะมีโอกาสที่จะมี
อุบัตกิ ารณ์โรคไข้เลือดออกสูงมากกว่า 13.11 เท่าของหมูบ่ ้านที่ประชาชนไม่ตดิ มุง้ ลวดในบ้าน, หมู่บ้านที่ประชาชนไม่มี
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การเลี้ยงสัตว์ จะมีโอกาสที่จะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูงมากกว่า 5.82 เท่าของหมู่บ้ านที่ประชาชนมีการเลี้ยง
สัตว์, หมูบ่ ้านที่ประชาชนจัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ จะมีโอกาสที่จะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูง
มากกว่า 31.85 เท่าของหมู่บ้านที่ประชาชนไม่ได้จัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ, หมู่บ้านที่ประชาชนมี
ระดับการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับน้อย จะมีโอกาสที่จะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูง
มากกว่า 18.18 เท่าของหมู่บ้านที่มีระดับการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับดี , หมู่บ้านตรวจพบ
ค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย (CI) ระดับไม่ปลอดภัย จะมีโอกาสที่จะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูงมากกว่า 15.45 เท่าของ
หมู่บ้านตรวจพบค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย (CI) ระดับปลอดภัย, หมู่บ้านที่ประชาชนไม่เข้าร่วมมาตรการทางสังคมของ
ชุมชน จะมีโอกาสที่จะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูงมากกว่า 63.52 เท่าของหมู่บ้านที่ประชาชนเข้าร่วมมาตรการ
ทางสังคมของชุมชน ดังแสดงผลในตาราง 2

สรุปผลการศึกษา
1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้นาชุมชน ผลของการศึกษาในส่วนที่ได้จากการสัมภาษณ์ เชิง
ลึกมีข้อจากัดในด้านการเป็นตัวแทนของประชากร จึงไม่สามารถนาไปอ้างอิงกลุ่มประชากรที่มีบริบทแตกต่างกันได้
แต่การศึกษาครัง้ นี้จะสามารถสะท้อนมุมมองของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงและผู้ที่มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินการต่อไป
2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม และสังเกตสภาพแวดล้อม
สาหรับผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน อาเภอ
ปง จังหวัดพะเยา พบว่า การมีมุ้งลวดครบทุกบาน, การเลี้ยงสัตว์, การจัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ,
ระดับการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก, ค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย (CI), เข้าร่วมมาตรการทางสังคมของ
ชุมชน
โดยพบว่า หมูบ่ ้านที่ประชาชนติดมุ้งลวดในบ้านครบทุกบาน จะมีโอกาสที่จะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูง
มากกว่า 13.11 เท่าของหมูบ่ ้านที่ประชาชนไม่ตดิ มุง้ ลวดในบ้าน ซึ่งสอดคล้อง นารถลดา ขันธิกุล และคณะ(2555) ซึ่ง
พบว่า บ้านที่ติดมุ้งลวดที่หน้าต่างทุกบานมีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของไข้เลือดออก 1.87 เท่าของบ้านที่ไม่ติดมุ้ง
ลวดที่หน้าต่าง
หมูบ่ ้านที่ประชาชนไม่มกี ารเลีย้ งสัตว์ จะมีโอกาสที่จะมีอุบัตกิ ารณ์โรคไข้เลือดออกสูงมากกว่า 5.82 เท่าของ
หมู่บ้านที่ประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญเรือง เปียหลิ่ม (2552) พบว่า การเลี้ยงสัตว์
(ได้แก่ วัว และเป็ดไก่) มีความสัมพันธ์กับอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
หมูบ่ ้านที่ประชาชนจัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ จะมีโอกาสที่จะมีอุบัตกิ ารณ์โรคไข้เลือดออก
สูงมากกว่า 31.85 เท่าของหมู่บ้านที่ประชาชนไม่ได้จัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สอดคล้องกับการศึกษาของนารถลดา ขันธิกุล และคณะ(2555) พบว่า การจัดการขยะครัวเรือน (ใส่
ถุงมีรถเทศบาล/ อบต. เก็บ , เผา/ฝัง/กลบ/แยกขยะไว้ขาย) มีความสัมพันธ์กับการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
หมู่บ้านที่ประชาชนมีระดับการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับน้อย จะมีโอกาสที่จะมี
อุ บั ติ ก ารณ์ โ รคไข้ เ ลือ ดออกสู ง มากกว่ า 18.18 เท่ า ของหมู่ บ้า นที่ มี ร ะดั บ การปฏิบั ติ ใ นการควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออกระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทนงศักดิ์ พลอาษา (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมโรค
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ไข้เลือดออก กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตาบลปลอดโรคไข้เลือดออกกับตาบลที่มีการะบาดของโรคไข้เลือดออก
พบว่า ตัวแปรมีเวลาในการปฏิบัติตนควบคุ มโรคไข้เลือดออกสามารถร่ว มกันทานายพฤติกรรมการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้
หมูบ่ ้านตรวจพบค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย (CI) ระดับไม่ปลอดภัย จะมีโอกาสที่จะมีอุบัตกิ ารณ์โรคไข้เลือดออกสูง
มากกว่า 15.45 เท่าของหมู่บ้านตรวจพบค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย (CI) ระดับปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนา
รถลดา ขันธิกุล และคณะ (2555) จากสานักป้องกันควบคุมโรคที่ 10 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ศึกษา
เรื่อ ง รู ปแบบการพยากรณ์ก ารระบาดโรคไข้เลือดออกใน 8 จังหวัด ภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า ปัจ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับการระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ค่า CI ที่เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ทาให้การระบาด
ของไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 1.76 เท่า
หมูบ่ ้านที่ประชาชนไม่เข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชน จะมีโอกาสที่จะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูง
มากกว่า 63.52 เท่าของหมูบ่ ้านที่ประชาชนเข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญ
เรือง เปียหลิ่ม (2552) พบว่า การมีสว่ นร่วมในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีอัตราการเกิดโรค สูงและต่ามีความ
แตกต่างกัน
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เสี่ยงทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การรับรูประโยชน
การรับรูอุปสรรคของการรับประทานยา และเพื่อหาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยาของผูปวยความ
ดันโลหิตสูง กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุและไดรับการควบคุมความดันโลหิต ดวย
ยาไมต่ํา กวา 6 เดือน ที่ม ารับการรักษาในคลินิกโรคความดั นโลหิตสู ง โรงพยาบาลบ านหลวง อําเภอบานหลวง
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Abstract
The objective of this descriptive study was to explore medication taking behavior of patients with
hypertension and to look into perceived susceptibility to hypertension, severity of hypertension, medication taking
benefits, the barriers to medication taking; in addition, to examine factors related with the medication taking
behavior of hypertensive patients. The participants were patients diagnosed with Primary Hypertension (Essential
Hypertension), received high blood pressure medication treatment and were monitored at least six months in the
Hypertension Clinic at Ban Luang Hospital, Ban Luang District, Nan Province. There were 246 patients. Data
were collected using a set of questionnaires questions that included general information, medication taking
behaviors, perceived susceptibility to hypertension, perceived severity of hypertension, perceived benefits and
perceived barriers to medication taking. The data were analyzed by using descriptive statistics, and Chi-Square
Test.
The results revealed that the mean scores of medication taking behaviors of hypertensive patients were
at the good level. The mean scores of perceived susceptibility to hypertension, perceived severity of
hypertension and perceived benefits of medication taking were at the high level, whereas the mean scores of
perceived barriers to medication taking of hypertensive patients was only at the moderate level. The factors
statistically significantly related with medication taking behaviors were education (P-value = 0.001), perceived
severity of the disease (P-value = 0.000) and perceived barriers of medication taking (P-value = 0.000).
Information obtained from this study will provide basic information for health professionals to develop
guidelines in promoting medication taking behaviors among persons with hypertension.
Keywords: factors related, medication taking behaviors, hypertension

บทนํา
โรคความดันโลหิตสูงเปนปญหาทางสาธารณสุขที่มีการระบาดไปทั่วโลก สําหรับในประเทศไทยจากรายงาน
ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาอัตราตายดวยโรคความดันโลหิตสูงตอ
ประชากรแสนคน ในภาพรวมของประเทศ ในป 2556-2558 เทากับ 8.09 18.28 และ 25.32 ตามลําดับ เห็นไดวา
อัตราการตายดวยโรคความดันหิตสูงในป 2558 เพิ่มขึ้นมากกวา 3 เทาจากป 2556 สงผลกระทบทั้งดานรางกาย
จิตใจ ครอบครัว สังคมและประเทศ ดังนั้น จึงตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการรักษาดวยยา
การรักษาความดันโลหิตสูงโดยการใชยามีความจําเปน เนื่องจากพฤติกรรมการใชยาที่ถูกตองจะชวยใหผูที่มี
ความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได (ธิรารัตน ญี่นาง, 2555) ความรวมมือในการรักษาดวยยา
เปนปจจัยสําคัญที่จะสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได (รักษชนก ทองศิลป, 2554) และความเชื่อดานสุขภาพ
เปนปจจัยหนึ่งที่มีสวนชวยสงเสริมใหผูที่มีความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการใชยาที่ถูกตอง (ศศิธร อุตตะมะ, 2549)
ซึ่งความเชื่อเปนสิ่งจูงใจประการหนึ่งที่กอใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ความเชื่อมักเปนสิ่งที่ฝงแนนอยูในตัว
บุคคล เปนการรับรูตามความเขาใจของตนเอง ถาบุคคลมีความเชื่อในเรื่องใดก็จะปฏิบัติพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
ความเชื่อหรือความเขาใจของตน ซึ่ง Becker ไดอธิบายพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลโดยใชแนวคิดแบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพ (health belief model) บุคคลจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติพฤติกรรม ตองมีความเชื่อและเปรียบเทียบวาสิ่งนั้น
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กอผลดีลดโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงได หรือสิ่งที่จะกระทํานั้นกอใหเกิดความไมสะดวกที่เปนอุปสรรคขัดขวาง
มากกวากัน โดยถาบุคคลรับรูถึงประโยชนมากกวาก็มีแนวโนนที่จะปฏิบัติ แตถารับรูถึงอุปสรรคมากกวาก็มีแนวโนมที่
จะไมปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ดังนั้นความเชื่อดานสุขภาพของผูปวยนาจะเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการรับประทาน
ยาในผูปวยความดันโลหิตสูง สําหรับสถานการณผูปวยโรคเรื้อรังของอําเภอบานหลวงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เนื่องจากสาเหตุปจจัยเสี่ยงหลายปจจัยที่เกิดจากพฤติกรรม จากผลการดําเนินงานที่ผานมาพบผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี ในป พ.ศ. 2557 รอยละ 67.52
จากขอมูลดังกลาวทําใหผูศึกษามีความสนใจการเรื่องการใชยาของผูปวยความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจสงผล
ตอประสิทธิภาพของการรักษาทําใหไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได เพราะความรวมมือในการรักษาดวยยา
เปนปจจัยสําคัญที่จะสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี ดังนั้น จึงไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการ
รับประทานยาของผูปวยความดันโลหิตสูง ซึ่งยังไมมีการศึกษานี้ในอําเภอบานหลวง และผูวิจัยคาดวาผลการวิจัยที่ได
จะเปนขอมูลพื้นฐาน ในการวางแผนใหการดูแลรวมทั้งสงเสริมสนับสนุนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงใหมีพฤติกรรมการ
รับประทานยาที่ถูกตอง เหมาะสม รับประทานยาตามแผนการรักษาตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยาของผูปวยความดันโลหิตสูง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายไดของครอบครัว
7. ระยะเวลาที่ปวยดวยโรค
ความดันโลหิตสูง

8. จํานวนชนิดยา
9. จํานวนเม็ดยา
10. จํานวนมื้อยา
11. ประวัติการเปนโรคความดัน
โลหิตสูงในครอบครัว
12. การมีผูดูแลเรื่องการ
รับประทานยา
13. ระดับความดันโลหิต

พฤติกรรมการ
รับประทานยา

ปจจัยดานความเชื่อดานสุขภาพ
1. การรับรูโอกาสเสี่ยง
2.การรับรูความรุนแรง
3.การรับรูประโยชน
4. การรับรูอุปสรรค
ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ศึกษา คือ ผูที่ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทยวาเปนโรคความดันโลหิต
สูงชนิดไมทราบสาเหตุ และไดรับการรักษาดวยยาลดความดันโลหิตสูงไมต่ํากวา 6 เดือน ที่มาบริการในคลินิกความ
ดันโลหิตสูง โรงพยาบาลบานหลวง อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน โดยดูขอมูลจากแฟมทะเบียนประวัติ (OPD CARD)
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ในชวงระหวาง เดือน ตุลาคม 2557 ถึง เดือน กันยายน 2558 จํานวน 507 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดจํานวน 224 คน เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลและขอมูลไมครบ
จึงเพิ่มอีก รอยละ 10 (คลีพัตรา ไชยศรี และคณะ, 2556) เปนขนาดตัวอยาง 246 คน การคัดเลือกกลุมตัวอยางใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับสลาก
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง ประกอบดวย 6 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 แบบสอบถาม
พฤติกรรม การรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพของ
ผู ป ว ยโรคความ-ดั น โลหิ ต สู ง ส ว นที่ 4 แบบสอบถามการรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรคความดั น โลหิ ต สู ง ส ว นที่ 5
แบบสอบถามการรับรูประโยชนของการรับประทานยา และสวนที่ 6 แบบสอบถามการรับรูอุปสรรคของการ
รับประทานยา
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่อ งมื อ แบบสอบถามไดผ า นการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน และตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbachs’ alpha coefficient) ไดคาความเที่ยงของแบบสอบทั้งฉบับเทากับ 0.85
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS และกําหนด
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-Square)

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยางเกินครึ่งเปนเพศหญิงรอยละ 56.1 และเพศชายรอยละ 43.9 มีอายุมากกวา 61 ป รอยละ 47.6
(Mean = 60.69) สถานภาพสมรสคู ร อ ยละ 68.7 ระดั บ การศึ ก ษาคื อ ประถมศึ ก ษา คิ ด เป น ร อ ยละ 67.1 อาชี พ
เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 44.7 มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ
52.4 ระยะเวลาที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงสวนมากเฉลี่ยแลวอยูที่ 1–5 ป คิดเปนรอยละ 64.2 (Mean = 4.71)
สวนจํานวนชนิดยาที่รับประทานสวนมากอยูที่ 1–2 ชนิด คิดเปนรอยละ 78.0 (Mean = 1.84) จํานวนเม็ดยาตอวัน ที่ใช
รักษาโรคความดันโลหิตสูง 0.5–2.5 เม็ด คิดเปนรอยละ 69. 5 (Mean = 2.22) สวนจํานวนมื้อยาลดความดันโลหิตตอ
วันที่รับประทาน เปน 1 มื้อ คิดเปนรอยละ 57.3 (Mean = 1.47) สวนใหญไมมีประวัติโรคความดันโลหิตสูงใน
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 76.8 ผูดูแลในการรับประทานยาสวนใหญจัดยาเอง คิดเปนรอยละ 93.1 ระดับความดัน
โลหิตคือ 120/80–139/89 มิลลิเมตรปรอท รอยละ 42.7
พฤติกรรมการรับประทานยาของผูปวยความดันโลหิตสูง
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการรับประทานยาโดยรวมแลวอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 85.47 (S.D. =
9.92) และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานเปนรายดาน พบวา ดานการตรวจสอบยา ดานการ
รับประทานยาถูกตองตามหลักการ และดานการปฏิบัติตัวที่เกี่ยวกับการใชยาอื่น ๆ อยูในระดับดี โดยมีคาคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 12.76 (S.D.= 3.41), 36.39 (S.D.= 3.43), 16.62 (S.D.= 3.45) ตามลําดับ สวนดานการปฏิบัติเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการใชยาและการจัดการกับอาการขางเคียงของยาขณะและหลังรับประทานยาอยูในระดั บ
พฤติกรรมปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.69 (S.D.= 2.90) ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ชวงคะแนน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการรับประทานยาของกลุม
ตัวอยางผูปวยความดันโลหิตสูง (n = 246)
พฤติกรรมการรับประทานยา

77.01-105.00

85.47

9.92

ระดับ
พฤติกรรม
ดี

11.01–15.00
29.34–40.00
14.01–22.00

12.76
36.39
19.69

3.41
3.43
2.90

ดี
ดี
ปานกลาง

14.68–20.00

16.62

3.45

xˉ

ชวงคะแนน

โดยรวม
รายดาน
1.การตรวจสอบยา
2. การรับประทานยาถูกตองตามหลักการ
3. การปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายจากการใชยาและ
การจัดการกับอาการขางเคียงของยาขณะและ
หลังรับประทานยา
4.การปฏิบัติตัวที่เกี่ยวกับการใชยาอื่น ๆ

S.D.

ดี

ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ
กลุมตัวอยางมีระดับความเชื่อดานสุขภาพ ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพ การรับรูความรุนแรงของ
โรคความดันโลหิตสูง และการรับรูประโยชนของการรับประทานยาอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ
35.31 (S.D.= 3.24), 34.78 (S.D.= 4.18), 34.59 (S.D.= 3.52) ตามลําดับ สวนการรับรูอุปสรรคของการ
รับประทานยาอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.15 (S.D.= 6.03) ดังตาราง 2
ตาราง 2 ชวงคะแนน คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเชื่อดานสุขภาพของกลุมตัวอยาง
ผูปวยความดันโลหิตสูง (n = 246)
ตัวแปร

ชวงคะแนน

xˉ

S.D.

การรับรูโอกาสเสี่ยง

33.01-45.00
33.01-45.00
33.01-45.00
21.01-33.00

35.31

3.24

34.78

4.18

มาก

34.59

3.52

มาก

24.15

6.03

ปานกลาง

การรับรูความรุนแรง
การรับรูประโยชน
การรับรูอุปสรรค

ระดับความเชื่อดานสุขภาพ
มาก

วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานตา ง ๆ กับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดัน
โลหิตสูง
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง
โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square) พบวา ระดับการศึกษา การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง
และการรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยา
รักษาความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตาราง 3, 4
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ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปสวนบุคคล กับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง
ของกลุมตัวอยางผูปวยความดันโลหิตสูง (n = 246)
ปจจัย
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได
ระยะเวลาที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง
จํานวนชนิดยา
จํานวนเม็ดยา
จํานวนมื้อยา
ประวัติโรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว
ผูดูแลในการรับประทานยา
ระดับความดันโลหิต

พฤติกรรมการรับประทานยา
df
p-value
𝑥2
2.331
2
0.326
12.160
8
0.222
11.320
6
0.067
24.230
8
0.001*
11.070
8
0.170
3.219
4
0.506
1.849
4
0.781
3.846
4
0.427
4.772
4
0.287
4.337
4
0.346
0.815
2
0.685
2.749
2
0.324
5.267
8
0.780

หมายเหตุ: * p-value < 0.05
จากตาราง พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.001)
ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ กับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง
พฤติกรรมการรับประทานยา
df
p-value
𝑥2
7.423
4
0.189
20.844
4
0.000*
5.626
2
0.060
45.110
4
0.000*

ปจจัย
การรับรูโอกาสเสี่ยง
การรับรูความรุนแรง
การรับรูประโยชน
การรับรูอุปสรรค
หมายเหตุ: *p-value < 0.05

จากตาราง พบวา การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง และการรับรูอุปสรรคของการรับประทาน
ยารักษาความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.000) และ (P-value = 0.000) ตามลําดับ
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สรุปผลการศึกษา
1. พฤติกรรมการรับประทานยาของผูปวยความดันโลหิตสูง
จากการที่กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานยาในดานการตรวจสอบยา ดานการ
รับประทานยาถูกตองตามหลักการ ดานการปฏิบัติตัวที่เกี่ยวกับการใชยาอื่น ๆอยูในระดับดี และดานการปฏิบัติเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการใชยาและการจัดการกับอาการขางเคียงของยาขณะและหลังรับประทานยาอยูในระดับปาน
กลาง จึงทําใหคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานยาโดยรวมอยูในระดับดี เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญไดรับ
การวินิจฉัยปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงเฉลี่ยอยูที่ 4.7 ป จึงมีประสบการณของการดูแลสุขภาพทําใหมีพฤติกรรม
การรับประทานยาอยูในระดับดี สอดคลองกับการศึกษาของศศิธร อุตตะมะ (2549) ศึกษาความเชื่อดานสุขภาพและ
พฤติกรรมการใชยาของผูที่มีความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูปวยที่มีการใชยานาน 3
ป ขึ้นไปทําใหมีการรับรูจากประสบการณของการเจ็บปวยและการรักษาดวยยาเปนอยางดี ประกอบกับกลุมตัวอยาง
สวนใหญอยูในวัยผูใหญอายุเฉลี่ย 60.69 ป และเปนเพศหญิง ซึ่งถือวาเปนวัยที่วัยวุฒิเพิ่มมากขึ้น จึงมีการตัดสินใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหสุขภาพดี เชนเดียวกับการศึกษาของหทัยรัตน ธิติศักดิ์ (2540) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูหญิงโรคความดันโลหิตสูงในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูปวยชวงอายุ 35–60 ป เปนวัยผูใหญมีความรับผิดชอบสูงทํา
ใหมีความสนใจในการดูแลตนเอง อีกทั้งกลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาสามารถอานออก
เขียนได เชน ตรวจสอบชื่อ-สกุล วิธีการรับประทานยาจากฉลากหนาซองยากอนรับประทานยาแตละครั้ง ทําให
พฤติกรรม การรับประทานยาทั้งสี่ดานโดยรวมอยูในระดับดี
2. ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ
กลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูสูงอายุ รอยละ 47.6 จึงอาจเคยมีประสบการณไดรูไดเห็นเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เชน รับรูวามีโอกาสเจ็บปวยไดงายกวาคนปกติ เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ เสนเลือด
ในสมองแตก เปนตน สวนใหญมาตรวจตามนัดทุกครั้งไดรับการรักษาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ และทุกครั้งที่มา
ตรวจตามนัดจะไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และวิธีการปฏิบัติตน
สอดคลองกับแนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ บุคคลจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติพฤติกรรม ตองมีความเชื่อและ
เปรียบเทียบวาสิ่งนั้นกอผลดีลดโอกาสเสี่ยง หากรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคมาก ก็จะปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อ
ปองกันโรคนั้น สอดคลองกับการศึกษาของศศิธร อุตตะมะ (2549) พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดภาวะแทรกซอนของ ความดันโลหิตสูงอยูในระดับเหมาะสมมาก จึงทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาสเสี่ยงทาง
สุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก
กลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนผูสูงอายุ จึงอาจเคยมีประสบการณไดรู ไดเห็นเกี่ยวกับภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูง
ทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนบาน เปนโรคที่อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ทํา
ใหเสียชีวิตได จึงทําใหสามารถเรียนรูและเลือกวิธีที่เหมาะสมในการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อปองกันโรค ไดดี สอดคลอง
กับการศึกษาของสุมาลี วังธนากร และชุติมา ผาติดํารงกุล (2550) กลาววาการที่กลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรง
ของโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางเคยมีประสบการณ เพราะการเรียนรูและ
ประสบการณในอดีตจะมีความสัมพันธกับการรับรูของบุคคล ดังนั้นผูปวยจึงพยายามขวนขวายที่จะรักษาและปฏิบัติ
ตัวตามแผนการรักษาไดอยางถูกตอง และปจจุบันการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงผานสื่อ
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ที่หลากหลายรูปแบบลงสูชุมชนมากขึ้นทั้งโทรทัศน วิทยุ แผนพับ ชมรมตาง ๆ และเจาหนาที่อาสาสมัครหมูบาน ทําให
บุคคลไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลระหวางกันมากขึ้น จึงทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรงของโรคความ
ดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก
กลุมตัวอยางมีการรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก อธิบายได
วาจากการไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การดูแลภาวะแทรกซอน ความจําเปนของการรับประทานยา
จากแพทย พยาบาล เภสัชกร เจาหนาที่สาธารณสุขผูดูแลเมื่อมาตรวจที่โรงพยาบาล และที่ติดตามเยี่ยมที่บานรวมถึง
ในการมาตรวจในแตละครั้งจะมีการบันทึกระดับความดันโลหิตที่วัดไดลงในสมุดบันทึกประจําตัวผูปวยแตละคน ทําให
ผูปวยเห็นการเปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิตที่มีแนวโนมลดลง ทําใหรับรูถึงประโยชนของการรับประทานยา
อยางถูกตอง สม่ําเสมอตามคําแนะนําสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี ปองกันการเกิดโรคตางๆ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนแนวคิดความเชื่อดานสุขภาพของ Becker (1978 อางโดย ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง
สุวรรณ, 2534 ) กลาววา ผูปวยที่มีความเชื่อในระดับที่สูงเกี่ยวกับคุณคาของการปฏิบัติตนตามคําแนะนําในการ
รัก ษาพยาบาล เชื่ อ ว า คํ า แนะนํ า เหล า นั้ น จะช ว ยลดโอกาสเสี่ ย งต อ การเป น โรค จะปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ในการ
รักษาพยาบาลมากกวากลุมผูปวยที่ไมมีความเชื่อดังกลาว เห็นไดจากการศึกษาครั้งนี้ที่พบวากลุมตัวอยางรอยละ
93.78 เห็นดวย รอยละ 54.54 เห็นดวยอยางยิ่งกับการรับรูประโยชนของการรับประทานยาอยางสม่ําเสมอสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี และสอดคลองกับการศึกษาของศศิธร อุตตะมะ (2549) พบวา กลุมตัวอยางการมี
รับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมาก จึงทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรู
ประโยชนของการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก
การรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางไดรับยารักษาความดันโลหิตสูงเฉลี่ยแลวอยูที่ 1.84 ชนิดตอวัน จํานวนเม็ดยา 2.22
เม็ดตอวัน จํานวนมื้อยารับประทานสวนมากอยูที่ 1 มื้อ จึงไมยุงยาก ไมซับซอน และอาจเนื่องจากกลุมตัวอยางเปนผูที่
ใช สิ ท ธิ บั ต รประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า ของโรงพยาบาลโดยตรง จึ ง ไม ต อ งวิ ต กกั ง วลเกี่ ย วกั บ ค า ใช จ า ยในการ
รักษาพยาบาลและสามารถเดินทางไปมาเพื่อเขารับบริการสะดวก แสดงใหเห็นวายังมีพฤติกรรมปฏิบัติตัวรับประทาน
ยาอยางถูกตอง สม่ําเสมอ สอดคลองกันแนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพถารับรูถึงอุปสรรคมากกวาก็มีแนวโนม
ที่จะไมปฏิบัติพฤติกรรมนั้น เชนเดียวกับการศึกษาของเมธา ขัตตินานนท และเสริมทรัพย พุมพุทรา (2551) พบวา
การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนตามคําแนะนําอยูในระดับปานกลาง จึงทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรูอุปสรรคใน
ระดับปานกลาง
3. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงพบวา ระดับการศึกษากับ
พฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่
กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 67.1 มีความรู สามารถอานออก เขียนได
มีวิธีการดูแลตนเองที่ดี จึงทําใหสามารถปฏิบัติตนรับประทานยาไดอยางถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับการศึกษา
ของสุภร บุษปวนิช (2549) พบวา ระดับการศึกษามีค วามสัมพัน ธกับพฤติ กรรมการใชยาที่ไ มเหมาะสมดานการ
เลือกใชยาอยางสมเหตุสมผลของผูปวยโรคไตเรื้อรังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดัน
โลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสนับสนุนแนวคิดความเชื่อดานสุขภาพ อธิบายไดวาการที่บุคคล
รับรูความเจ็บปวยวารุนแรงมาก บุคคลนั้น ๆ มีแนวโนมที่จะเกิดพฤติกรรมปองกันโรคตามที่แนะนํามากขึ้น หากบุคคล
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รับรูความเจ็บปวยของตนเองเปนเรื่องเล็กนอยก็จะทําใหบุคคลนั้น ๆ ไมเห็นความสําคัญตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน
และลดความรุนแรงของโรค สอดคลองกับการศึกษาของเมธา ขัตตินานนท และเสริมทรัพย พุมพุทรา (2551) ศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงเขตเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท พบวา การรับรูความรุนแรงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทาน
ยารักษาความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสนับสนุนแนวคิดความเชื่อดานสุขภาพ อธิบายได
วา การที่บุคคลรับรูถึงขอจํากัดหรือผลที่ไมพึงประสงคของการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ ก็จะขาดความมุงมั่นเกิดความ
ทอแท เชนเดียวกับการรับรูอุปสรรคของ การรับประทานยาวาเปนเรื่องยุงยาก ซับซอนทําใหสิ้นเปลืองคาใชจาย ไม
สะดวกในการรับบริการ เปนตน สอดคลองกับการศึกษาของปยนุช เสาวภาคย (2549) ศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับ
พฤติกรรมการรับประทานยาของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง พบวา ความสัมพันธระหวางการรับรูอุปสรรคของการ
รับประทานยากับพฤติกรรมการรับประทานยา โดยที่กลุมตัวอยางที่มีการรับรูอุปสรรคของการรับประทานยาในระดับ
มากมีอัตราเสี่ยง ที่จะไมรับประทานยาตามแผนการรักษามากกวาเปน 6.16 เทา ของผูที่รับรูอุปสรรคของการ
รั บ ประทานยาในระดั บ น อ ย แสดงให เ ห็ น ว า การรั บ รู อุ ป สรรคเป น ตั ว แปรที่ สํ า คั ญ ที่ สั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการ
รับ ประทานยา และนอกจากนี้ ยั ง สามารถใช ทํ า นายพฤติ ก รรมการรับ ประทานยาได อี ก ด ว ย และสอดคล อ งกั บ
การศึกษาของสุมาลี วังธนากร และชุติมา ผาติดํารงกุล (2550) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานยาใน
ผูปวยความดันโลหิตสูง พบวา การรับรูอุปสรรคเปนตัวแปรเดียวที่สามารถทํานายพฤติกรรมการรับประทานยาใน
ผูปวยความดันโลหิตสูงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับการรับรูโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงพบวาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอาจคิดวาเปนโรคที่สามารถ
ควบคุมได หากรับประทานยาหรือปฏิบัติพฤติกรรมดูแลตนเองที่เหมาะสม ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ เมธา
ขัตตินานนท และเสริมทรัพย พุมพุทรา, (2551) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงพบวาการรับรูโอกาสเสียงตอการเกิดโรคและภาวะแทรกซอน มีความสัมพันธทางบวกกั บ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การรับรูประโยชนของการรับประทานยาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้กลุมตัวอยางอาจรับรูวาหากรับประทานยาสม่ําเสมอจะสามารถควบคุมโรคได สามารถ
ปฏิบัติตนในเรื่องการปองกันโรคไดเปนอยางดี สอดคลองกับการศึกษาของ กัลยารัตน แกววันดี, (2558) พบวาการ
รับรูประโยชนของการปฏิบัติตนในเรื่องของการปองกันโรค ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

กิตติกรรมประกาศ
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ผลของการออกกาลังกายโดยวิธีราไม้พลองป้าบุญมีต่อคุณภาพการนอนหลับของ
ผู้สูงอายุ ตาบลป่าตัน อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
The effects of Boonmee long-stick exercise on sleep quality among elderly in
Patan Subdistrict, Maetha District, Lampang Province
พรชัย ชัยดายันท์1* และ ประจวบ แหลมหลัก2
Pornchai Chaidayun 1* and Prachuab Lamluk 2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เรป็นการวิจัยเรชิงกึ่งทดล ง มีวัตถุประสงค์เรพ่ื ศึกษาผลข งการ กกาลังกายโดยวิธีราไม้พล ง
ป้าบุญมีต่ คุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุ โดยเรปรียบเรทียบคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุในกลุ่มที่ได้รับ
กิจกรรมการ กกาลังกายโดยวิธีราไม้พล งป้าบุญมี กับกลุ่มที่ได้รับคาแนะนาปกติ กลุ่มตัว ย่างเรป็นผู้สูง ายุ
ในตาบลป่าตัน าเรภ แม่ทะ จังหวัดลาปาง จานวน 62 คน โดยคัดเรลื กตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ และแบ่งกลุ่มตัว ย่าง
กเรป็นกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 31 คน กลุ่มทดล งจะได้รับกิจกรรมการ กกาลังกายโดยวิธีราไม้พล ง
ป้าบุญมี ครั้งละ 45 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ระยะเรวลา 6 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 18 ครั้ง เรครื่ งมื ที่ใช้ ในการทดล ง คื
แบบส บถามข้ มูลทั่วไปข งผู้สูง ายุ และแบบสัมภาษณ์คุณภาพการน นหลับ The Pittsburgh Sleep Quality Index
(PQSI) วิเรคราะห์ข้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเรร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science Program)
จากการศึกษา พบว่า หลังการทดล ง กลุ่มทดล งมีระดับคะแนนคุณภาพการน นหลับลดลงเรม่ื เรทียบกับก่ น
การทดล ง ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และกลุ่มทดล งมีระดับคะแนนคุณภาพการน นหลับต่ากว่า
กลุ่มควบคุม ย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001 แสดงว่ากลุ่มทดล งมีคุณภาพการน นหลับดีข้นึ กว่ากลุ่มควบคุม
คาสาคัญ: ผู้สูง ายุ

กกาลังกาย การน นหลับ

Abstract
This research is a quasi-experimental research. The purpose is to study the effects of Boonmee longstick exercise on sleep quality of the elderly. By comparison, the quality of sleep of older people in the group
that received Boonmee long-stick exercise. The group was advised to normal. The sample was aged in Patan
Subdistrict, Maetha District, Lampang Province of 62 people selected by the required properties. They were
divided into the experimental group and control group, each with 31 subjects. The experimental group received
Boonmee long-stick exercise according to program of the 45 minute per session, three times per week for 6
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weeks, altogether 18 times. The data collection instrument consisted of demographic data about the elderly, The
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), and the dance therapy program. The data were analyzed by SPSS
program.
The findings of this study revealed that, after the experimental: the post-test seep quality scores for
the experimental group were significantly lower than the pre-test scores (p < 0.001), and the experimental
group had statistically lower sleep quality scores than the control group (p < 0.001)
Keywords: elderly, sleep, exercise

บทนา
การน นหลั บเรป็ น ความต้ งการพื้น ฐานข งมนุ ษ ย์ เรพื่ คงไว้ซึ่ ง การมี สุ ข ภาพดี ท างร่ า งกายและจิ ต ใจ
เรนื่ งจากขณะหลับ ร่างกายใช้พลังงานลดลง ทาให้มีการสะสมพลังงานไว้ในเรซลล์ การสาร งพลังงานเรพื่ ใช้ในวัน
ถัดไป การน นหลั บในแต่ล ะช่ว ง ายุมีความแตกต่างกั นโดยระยะเรวลาการน นหลับและคุ ณภาพการน นหลั บ
จะลดลงตาม ายุที่มากขึ้นผู้สูง ายุเรป็นกลุ่มบุคคลที่มักมีปัญหากับการน นหลับ เรนื่ งจากแบบแผนการน นหลับ
เรปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน ปริมาณและคุณภาพข งการน นหลับเรมื่ ผู้สูง ายุมกี ารน นหลับ ไม่เรพียงพ ร่างกายจะทรุด
โทรมลงมากกว่าผู้สูง ายุที่น นหลับ ย่างเรพียงพ มีโ กาสเรกิดการเรจ็บป่วยมากขึ้นและระยะเรวลาที่เรจ็บป่วยนั้นจะนาน
และเรรื้ รังกว่าวัย ่นื ๆ ก่ ให้เรกิดผลโดยตรงต่ สมดุลการทางานข งร่างกายและจิตใจ โดยร่างกายจะรู้สึก ่ นเรพลีย
ซึม หงุดหงิด ไม่มีสมาธิ สับสน เรรียนรู้ช้า ความทนและความสามารถในการปรับตัวต่ ความเรครียดลดลง ปัจจัยที่
ส่งเรสริมให้ผู้สูง ายุมีคุณภาพการน นหลับที่ดีขึ้ น สามารถการใช้กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยในการน นหลับได้ ซึ่งใน
ประเรทศไทยมีหลากหลายวิธีที่ได้มกี ารศึกษาไว้ เรช่น การฝึกสมาธิแบบ านาปานสติ การสวดมนต์ การ กกาลังกายแบบ
ไทจี๋ชี่กง การฟังดนตรีไทย การรามวยจีน เรป็นต้น
ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเรสริมสุขภาพตาบล บ้านนาคต จึงได้เรห็ นความสาคัญข งคุณภาพการน นหลับ ข ง
ผู้สูง ายุ จึงได้จัดให้มีการ กกาลังกายโดยวิธีราไม้พล ง ซึ่งเรป็นการ กกาลังกาย ย่างหนึ่งที่มีการเรคลื่ นไหวข ง
ร่างกาย ผู้คดิ ค้นการ กกาลังกายโดยวิธีราไม้พล งคื คุณป้าบุญมี เรครื รัตน์ มีลักษณะเรด่นคื เรรียนรู้ และฝึกฝนได้
ง่ายโดยไม่ต้ ง าศัยทักษะในการฝึกใด ๆ มาก่ นสามารถ กกาลังกายได้ทุกที่ทุกเรวลาที่ต้ งการ ผู้ที่ไม่มีเรวลา ก
กาลังกายสามารถนาการ กกาลังกายป้าบุญมีนาไปใช้ได้ ุปกรณ์ในการ กกาลังกายหาได้ง่าย ไม่ต้ งเรสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถ กกาลังกายได้โดยลาพังคนเรดียวหรื เรป็นหมู่ คณะก็ได้แล้วแต่ความพึงพ ใจ จะเรห็นได้ว่า
การ กกาลังกายโดยวิธีราไม้พล งเรป็นการ กกาลังกายที่ส ดคล้ งกับชีวิตในยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผล
ข งการ กกาลังกายโดยวิธีราไม้พล งป้าบุญมีต่ คุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุ เรพ่ื ใช้เรป็นแนวทางในการส่งเรสริม
คุณภาพการน นหลับ และส่งเรสริมกิจกรรมสุขภาพข งข งผู้สูง ายุใน นาคตต่ ไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดกร บแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันดังนี้
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การออกกาลังกายราไม้พลองแบบป้าบุญมี
1. วีดที ัศน์การ กกาลังกายราไม้พล งแบบป้า
บุญมี เรครื รัตน์ จัดทาโดย กรม นามัย
กระทรวงสาธารณสุข แสดงการ กกาลังกาย
โดย ป้าบุญมี เรครื รัตน์ มีความยาวประมาณ
30 นาที
2. ตัวผู้วจิ ัย ซึ่งทาหน้าที่เรป็นผู้ส นราไม้พล งป้า
บุญมี

คุณภาพการนอนหลับ

ภาพ 1 แผนภูมแิ สดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
รูปแบบการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เรป็นผู้สูง ายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเรพศชายและเรพศหญิง ที่ได้รับการประเรมินดัชนีบาร์
เรทลเร ดีแ ล (Barthel ADL Index: BAL) แล้วผ่านเรกณฑ์การประเรมินโดยได้คะแนนมากกว่า 12 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเรป็น
ผู้สูง ายุที่ช่วยเรหลื ตัวเร งได้ ทั้งหมดจานวน 62 คน โดยแบ่งเรป็นกลุ่มทดล ง 31 คนและกลุ่มควบคุม 31 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัว ย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก
ตาราง 1 แบบแผนการศึกษา

กลุ่มการทดล ง (R)
(Experimental group)
กลุ่มควบคุม (R)
(Control group)

ก่อนการทดลอง
(Before treatment)
วัดก่ นการทดล ง(O1)
(Pre-test)
วัดก่ นการทดล ง(O3)
(Pre-test)

สิ่งทดลอง
(Intervention)
X
-

หลังการทดลอง
(After treatment)
วัดหลังการทดล ง(O2)
(Post-test)
วัดหลังการทดล ง(O4)
(Post-test)

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดล งมีดังนี้
R หมายถึง การจัดดาเรนินการแบบสุ่ม (Randomization)
O1, 2 หมายถึง ผู้วิจัยชี้แจง ธิบายวัตถุประสงค์การวิจัยและขั้นต นการวิจัย พิทักษ์สิทธิ์ และเรก็บรวบรวม
ข้ มูลกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ก่ นการทดล งโดยใช้แบบส บถามข้ มูลส่วนบุคคล แบบประเรมินคุณภาพการ
น นหลับข งผู้สูง ายุโดยใช้แบบส บถามคุณภาพการน นหลับ (PSQI)
O3, 4 หมายถึง การเรก็บรวบรวมข้ มูลกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม หลังการทดล งโดยใช้แบบส บถาม
ข้ มูลส่วนบุคคล แบบประเรมินคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุโดยใช้แบบส บถามคุณภาพการน นหลับ (PSQI)
X1-X18 หมายถึง การจัดกิจกรรม กกาลังกายด้วยวิธีราไม้พล ง มีผู้วิจัยเรป็นผู้นา การ กกาลังกาย และมี
การควบคุมความแรงในการ กกาลังกายโดยกาหนดจานวนครั้งในการ กกาลังกายท่าละ 99 ครั้ง ระยะเรวลาใน
การ กกาลังกาย 45 นาที สัปดาห์ละ 3 ครัง้ รวม 6 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 18 ครัง้
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เรครื่ งมื ที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คื เรป็นแบบส บถามเรพื่ ใช้เรก็บรวบรวมข้ มูล 2 ส่วนคื
ส่วนที่ 1 แบบส บถามข้ มูลส่วนบุคคลทั่วไป ประก บด้วย เรพศ ายุ น้าหนัก ส่วนสูง สถานภาพสมรส
ศาสนา ระดั บการศึก ษา าชีพ รายได้ เรฉลี่ ย จ านวนสมาชิก ในคร บครั ว บทบาทในคร บครั ว โร คประจ าตั ว
ยาที่รับประทานเรป็นประจา
ส่วนที่ 2 แบบประเรมินคุณภาพการน นหลับ (PSQI) ข ง Buysse et al. ใช้แบบที่แปลเรป็นภาษาไทย (ตะวันชัย
จิรประมุขพิทักษ์ และคณะ, 2542)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบประเรมินคุณภาพการน นหลับ (PSQI) ได้หาความเรชื่ มั่นโดยใช้ค่ าสัมประสิทธิ์ ัลฟาข งคร นบาค
(Cronbach's Alpha Coefficient) ได้เรท่ากับ 0.83 (กุสุมาลย์ รามสิริ, 2543) ซึ่งผู้วจิ ัยได้ทาการ pilot กับผู้สูง ายุบ้านหัว
ฝาย ตาบลนาครัว าเรภ แม่ทะ จังหวัดลาปาง จานวน 30 คน ได้คา่ ความเรชื่ มั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ ัลฟาข งคร
นบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้เรท่ากับ 0.78
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาข นุมัติหนังสื ข นุญาตเรก็บรวมรวมข้ มูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเรยา จากนั้น
นาหนั งสื จากบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยพะเรยาถึง ชุมชนประธานชมรมผู้สู ง ายุ หน่ว ยงานที่เรกี่ย วข้ ง ชี้แจง
วัตถุประสงค์ข งการศึกษา และข ความร่วมมื ในการเรก็บรวบรวม ข้ มูล ดาเรนินการเรก็บข้ มูลจากกลุ่มตัว ย่าง
โดยใช้แบบส บถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
สถิตเริ ชิงพรรณนา ศึกษาการกระจายข งข้ มูลได้แก่ เรพศ ายุ น้าหนัก ส่วนสูง สถานภาพสมรส ศาสนา
ระดับการศึกษา าชีพ รายได้เรฉลี่ย จานวนสมาชิกในคร บครัว บทบาทในคร บครัว โรคประจาตัว ยาที่รับประทาน
เรป็นประจา จะใช้สถิต ค่ามัชฌิมาเรลขคณิต (mean) ส่วนเรบี่ยงเรบนมาตรฐาน (standard deviation) ความถี่ (frequency)
ร้ ยละ (Percentage)
สถิตเริ ชิงวิเรคราะห์ ใช้วเริ คราะห์เรปรียบเรทียบผลข งการ กกาลังกายโดยวิธีราไม้พล งป้าบุญมีต่ คุณภาพ
การน นหลับข งผู้สูง ายุ ก่ นและหลังการได้รับกิจกรรมการ กกาลังกายโดยวิธีราไม้พล งป้าบุญ ทดส บ
สมมุติฐานโดยใช้สถิติ Mann-Whitney U test และ Wilcoxon Signed Ranks Test

ผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้เรป็นการศึกษาการวิเรคราะห์ผลข งการ กกาลังกายโดยวิธีราไม้พล งป้าบุญมีต่ คุณภาพ
การน นหลับข งผู้สูง ายุ ตาบลป่าตัน าเรภ แม่ทะ จังหวัดลาปาง มีการเรก็บข้ มูลจากกลุ่มตัว ย่าง จานวน 62 คน
โดยใช้แบบส บถาม ซึ่งข้ มูลที่ได้วเริ คราะห์จากแบบส บถาม มีรายละเร ยี ดดังนี้
จากการศึกษาข้ มูลทั่วไปข งกลุ่มตัว ย่างพบว่า ผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เรป็นเรพศ
หญิง ร้ ยละ 77.42 ที่ ส่วนใหญ่มีช่วง ายุ 68–74 ปี ร้ ยละ 58.06 และ 54.84 ตามลาดับ ดัชนีมวลกายข งผู้สูง ายุ
กลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่มลี ักษณะน้าหนักเรกิน ร้ ยละ 64.52 และ 67.74 ตามลาดับ การนับถื ศาสนา
พบว่า ผู้สูง ายุทั้งส งกลุ่ม มีการนับถื ศาสนาพุทธทั้งหมด ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและ
กลุ่ ม ควบคุ ม ส่ ว นใหญ่ มีส ถานภาพสมรสคู่ /หม้า ย/หย่า /แยก ร้ ยละ 90.32 และ 96.77 ตามล าดั บ ส่ ว นระดั บ
การศึกษาข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา ร้ ยละ 90.32
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และ 80.65 ตามลาดับ ในด้าน าชีพ พบว่า ผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ประก บ าชีพ ร้ ยละ
54.84 และ 64.52 ตามลาดับ รายได้ พบว่า ผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่มีรายได้น้ ยกว่า 3,810
บาท ร้ ยละ 90.32 และ 74.19 ตามลาดับ ส่วนจานวนสมาชิกในคร บครัว พบว่า ผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่ม
ควบคุม ส่วนใหญ่มีสมาชิกในคร บครัว 4 คนขึ้นไป ร้ ยละ 74.19 และมี 64.52 ตามลาดับ บทบาทในคร บครัว
ผู้สูง ายุ กลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เรป็นสมาชิกในคร บครัว ร้ ยละ 93.55 และ 87.10 ตามลาดับ โรค
ประจาตัว ผู้สูง ายุ กลุ่มทดล ง และกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ไม่มโี รคประจาตัว ร้ ยละ 83.87 และ 80.65 ตามลาดับ
ยาที่ ใ ช้ ประจ า ผู้ สู ง ายุ ก ลุ่ ม ทดล งและกลุ่ ม ควบคุ ม ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มีย าที่ ใ ช้ประจ า ร้ ยละ 83.87 และ 80.65
ตามลาดับ
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและ
หลังทดลอง
คุณภาพการนอนหลับ

ก่ นทดล ง
หลังทดล ง

กลุ่มควบคุม
(n=31)
̅
S.D.
8.19
0.910
7.68
1.045

กลุ่มทดลอง
(n=31)
̅
S.D.
8.03
0.948
4.26
0.929

p-value

0.560
0.000***

หมายเหตุ: ใช้สถิติ Mann-Whitney U test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
***P < 0.001
จากตาราง 1 ผลการเรปรียบเรทียบคะแนนคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม
ก่ นและหลังทดล ง พบว่า ค่าเรฉลี่ยคะแนนคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุมมีคะแนน
เรริ่มต้นทั้งส งกลุ่มเรท่ากัน เรท่ากับ 8.19 และ 8.03 ตามลาดับ ไม่แตกต่างกัน ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.560)
และหลังการทดล งมีค่าเรฉลี่ยคะแนนคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม เรท่ากับ 7.68
และ 4.26 ตามล าดั บ พบว่า มีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p = 0.000) แสดงว่า กลุ่ ม ทดล งมีค่ า คะแนนเรฉลี่ ย น้ ยกว่ า
กลุ่มควบคุม
ตาราง 3 การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังทดลอง
กลุ่มทดลอง
(n = 31)
ก่ นทดล ง
หลังทดล ง

คุณภาพการนอนหลับ
̅
S.D.
8.03
0.948
4.26
0.929

p-value
0.000***

หมายเหตุ: ใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
***P < 0.001
จากตาราง 2 ผลการเรปรียบเรทียบคะแนนคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล ง ก่ นและหลัง
ทดล ง พบว่า ค่าเรฉลี่ยคะแนนคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล ง เรท่ากับ 8.03 และ 4.26 ตามลาดับซึ่ง
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แตกต่างกัน ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.000) แสดงว่าผู้สูง ายุในกลุ่มทดล งมีคุณภาพการน นหลับภายหลัง
การทดล งดีข้นึ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

สรุปผลการศึกษา
การวิจัยนี้เรป็นการศึกษาผลข งการ กกาลังกายราไม้พล งโดยวิธีป้าบุญมีต่ คุณภาพการน นหลับข ง
ผู้สูง ายุ ตาบลป่าตัน าเรภ แม่ทะ จังหวัดลาปาง ผลการวิจัย พบว่า
ข้ มูลทั่วไปข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันโดยเรมื่ นาข้ มูลไป
ทดส บความแตกต่างทางสถิติ พบว่า เรพศ ายุ ดัชนีมวลกาย ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา าชีพ
รายได้ จานวนสมาชิกในคร บครัว บทบาทในคร บครัว โรคประจาตัว ยาที่ใช้ประจา ข งทั้งส งกลุ่มไม่แตกต่าง
ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุมมีคุณภาพการน นหลับที่ดีขึ้น แต่คุณภาพการน นหลับในกลุ่มทดล งดีกว่า
กลุ่มควบคุม ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จากค่าคะแนนเรฉลี่ยคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุกลุ่ม
ทดล งและกลุ่มควบคุม ก่ นการทดล งมีค่าเรฉลี่ยคะแนนคุณภาพการน นหลับเรท่ากับ 8.03 และ 8.19 ตามลาดับ
ภายหลังการทดล งกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุมมีค่าเรฉลี่ยคะแนนคุณภาพการน นหลับ เรท่ากับ 4.26 และ 7.68
ตามลาดับ ซึ่งจะเรห็นว่าค่าคะแนนเรริ่มต้นข งกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน แต่ภายหลังการทดล งพบว่า
คะแนนเรฉลี่ยข งกลุ่มทดล งน้ ยกว่ากลุ่มควบคุม ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งแสดงว่ากลุ่มที่ได้รับ
กิจกรรมการ กกาลังกายราไม้พล งโดยวิธีป้าบุญมีมีคุณภาพการน นหลับที่ดกี ว่ากลุ่มควบคุม
การ กกาลังกายโดยวิธีราไม้พล งป้าบุญมี เรป็นการ กกาลังกายราไม้พล งใช้แรงเรบาถึงปานกลาง ซึ่ง
ตรงกับการ กกาลังกายข งผู้สูง ายุ และเรป็นการ กกาลังกายที่ง่ายต่ การฝึกฝนในการเรคลื่ นไหวเรป็นการ ก
กาลังกายที่เรหมาะสมกับผู้สูง ายุ ส ดคล้ งกับการศึกษา (กันติมา ธนะขว้าง และคณะ, 2555) ที่พบว่าการ ก
กาลังการราไม้พล งม งเรซิงเรมื งน่านเรป็นการ กกาลังกายที่มีความหนักระดับปานกลาง ซึ่งเรป็นความหนักเรบา
เรหมาะสมกับผู้สูง ายุ มีประโยชน์ในการส่งเรสริมสุขภาพชีวิตให้ดีข้นึ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การ กกาลังกายโดยวิธี
ราไม้พล งป้าบุญมี เรป็นการเรคลื่ นไหวข งร่างกายโดยมีการยืดและหดตัวข งกล้ามเรนื้ ย่างต่ เรนื่ ง มีกระบวนท่า
ในการ กกาลังกายจานวน 12 ท่า แต่ละท่าในการ กกาลังกายส ดคล้ ง ย่างเรป็นธรรมชาติต่ เรนื่ งที่เรรียนรู้ได้
ง่ายสามารถ กกาลังกายเรวลาใดก็ได้ ส ดคล้ งกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันส ดคล้ งกับแนวคิด (นภัสวรรณ ทรัพย์มา,
2557) การ กกาลังกายด้วยราไม้พ งช่วยลด าการปวดเรมื่ ยตามร่างกายได้ โดยผู้สูง ายุได้เรข้าร่วมกิจกรรมราไม้
พล งเรป็นประจาทุกครั้ง และสามารถทาได้ทุกวัน และมีการทาสมาธิในขณะ กกาลังกายโดยวิธีราไม้พล งป้าบุญมี
ร่วมด้วย ซึ่งส ดคล้ งกับการศึกษา (กร งกานต์ จะสุปาโล, 2552) ที่พบว่าการหายใจด้วยเรทคนิคแบบผ่ นคลายทา
ให้เรห็นความสาคัญข งคุณภาพการน นหลับที่เรกิดขึ้น กลุ่มที่ได้รับการผ่ นคลายมีคุณภาพการน นหลับที่ดีกว่ากลุ่ม
ที่ไม่ได้รับการผ่ นคลาย ีกทั้งมีการน นหลับที่ต่ เรนื่ งมากกว่า ส ดคล้ งกับแนวคิด (ปรียาภรณ์ ส งศร, 2550)
การนวดแผนไทยช่วยเรพิ่มช่วงเรวลาการน นหลับ งค์ประก บที่ 3 ระยะเรวลาการน นหลับในแต่ละคืน หลังการ
ทดล งมีระยะเรวลาการน นหลับเรพิ่มมากขึน้ การจัดกิจกรรม กกาลังกายด้วยวิธีราไม้พล ง กาหนดจานวนครั้งใน
การ กกาลังกายท่าละ 99 ครั้ง ระยะเรวลาในการ กกาลังกาย 45 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวม 6 สัปดาห์ รวม
ทั้งหมด 18 ครัง้ ส ดคล้ งกับการศึกษา (พิณธร ปรัชญานุสรณ์, 2548) ที่ได้ศึกษาเรรื่ งการทานาฏกรรมบาบัด ครั้ง
1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ระยะเรวลา 6 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 18 ครั้ง หลังการการทดล ง พบว่ากลุ่มทดล ง มี
ระยะเรวลาการน นหลับที่ยาวขึน้ ตาม งค์ประก บที่ 3 ระยะเรวลาการน นหลับในแต่ละคืนซึ่งส ดคล้ งกับการศึกษา
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ข ง (ปรียาภรณ์ ส งศร, 2550) ที่พบว่าการนวดแผนไทย ที่ทาให้กล้ามเรนื้ ผ่ นคลายช่วยเรพิ่มช่วงเรวลาการน นหลับ
ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดล ง กลุ่มทดล งมีระดับคะแนนคุณภาพการน นหลับลดลง เรมื่ เรทียบกับก่ นการ
ทดล ง ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.001 และกลุ่มทดล งมีระดับคะแนนคุณภาพการน นหลับต่ากว่ากลุ่ม
ควบคุม ย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001 แสดงว่ากลุ่มทดล งมีคุณภาพการน นหลับดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม ส ดคล้ ง
กับการศึกษา (พิณธร ปรัชญานุสรณ์, 2548) ได้ศึกษาผลข งนาฏกรรมบาบัดต่ คุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุ
ในชมรมผู้สูง ายุ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดล งมีระดับคะแนนคุณภาพการน นหลับลดลง เรมื่ เรทียบกับก่ นการ
ทดล ง ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และกลุ่มทดล งมีร ะดับคะแนนคุณภาพการน นหลับต่ากว่ากลุ่ม
ควบคุม ย่างมี นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001 แสดงว่ากลุ่มทดล งมีคุณภาพการน นหลับที่ดีขั้นกว่ากลุ่ม ควบคุม
และผลการวิจัยยังส ดคล้ งกับการศึกษา (ศศิวิมล วรรณท ง, 2549) การบริหารกายจิตแบบชี่กง ย่างต่ เรนื่ ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 60 นาที เรป็นระยะเรวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 12 ครั้ง ภายหลังการทดล งกลุ่มทดล งมี
คุณภาพการน นหลับดีกว่าก่ นการทดล ง ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาติดตามระยะยาว ถึงผลข งกิจกรรมการ กกาลังกายโดยวิธีการราไม้พล งป้าบุญมีต่
คุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุ และควรมีการศึกษากิจกรรมการ กกาลังกายโดยวิธีการราไม้พล งป้าบุญมีต่
คุณภาพการน นหลับในกลุ่มวัย ่ืน ๆ เรช่น วัยเรรียน วัยรุ่น วัยทางาน และควรมีการส่งเรสริมให้มีกิจกรรมวิธีการราไม้
พล งป้าบุญมีในผู้สูง ายุกลุ่ม ่นื ๆ ที่มีบริบทใกล้เรคียงกัน
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ผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอการรับรูและพฤติกรรมการปองกัน
โรคเบาหวานของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานบอแกว อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
Effects of participatory learning program on perception and preventive
behaviors of diabetes among type 2 diabetes risk group in Tambon
Banborkaew health promotion hospital, Denchai district, Phrae province
คํารณ พงศกฤตญา 1* และ เทียนทอง ตะแกว2
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Khumron Pongkittaya1* and Tienthong Takaew2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-experimental Research) แบบกลุมทดลองกลุมเดียว
วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูและพฤติกรรม
การปองกันโรคเบาหวานกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 และเปรียบเทียบการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานกอนและหลังเขาโปรแกรมการเรียนรูแบบ
มีสวนรวมของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอแกว อําเภอเดนชัย
จังหวัดแพร กลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบงายโดยการจับฉลาก โปรแกรมประกอบดวย การ
บรรยายการสาธิต การฝกปฏิบัติ การเรียนรูผานตัวตนแบบ การจดบันทึกสถานะสุขภาพลงในสมุดคูมือ การติดตาม
เยี่ยมบาน ใชระยะเวลา 12 สัปดาห เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณา
และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก Paired t-test
ผลการวิจัย พบวา กอนเขารวมโปรแกรม กลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับดี รอยละ 54.0 พฤติกรรมการ
ปองกันโรคเบาหวานอยูในระดับปานกลาง รอยละ 88.0 สวนโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอการรับรูและ
พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยประยุกตแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค การใชตัวตนแบบ และฐานความรูโมเดลอาหาร ทําใหกลุมเสี่ยง
มีความสนใจในการเรียนรูกิจกรรม มีการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และอุปสรรคใน
การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมากขึ้น กิจกรรมที่ 2 การเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อสรางเสริมพฤติกรรมการปองกัน
โรคเบาหวานผานการเรียนรูจากตัวแบบ และกระบวนการกลุม ทําใหกลุมเสี่ยงไดฝกบริหารรางกาย ฝกการผอน
คลาย มีความรูในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ กิจกรรมที่ 3 การใหความรูและการฝกปฏิบัติ
อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อติดตามเยี่ยมบานกลุมเสี่ยง ทําใหอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรูและทักษะเรื่องการ
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ปองกันโรคเบาหวานมากขึ้นและมีความพรอมในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการกระตุน แรงสนับสนุนทาง
สังคม ทําใหกลุมเสี่ยงมีกําลังใจในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง ไดรับคําแนะนําในการแกไขปญหาดานสุขภาพ
กิ จ กรรมที่ 5 การประเมิ น ผล ทํ า ให ก ลุ ม เสี่ ย งได รับ ทราบสถานะสุ ข ภาพของตนเอง มี ก ารให ร างวั ล และมอบ
ประกาศนียบัตรใหกับกลุมเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหดีขึ้น หลังเขารวมโปรแกรม กลุมตัวอยางมี
การรับรูอยูในระดับดี รอยละ 86.0 พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานอยูในระดับปานกลาง รอยละ 92.0
การรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม พบวา มีความแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = < 0.001, < 0.001 ตามลําดับ)
คําสําคัญ: โรคเบาหวาน การมีสวนรวม แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ

Abstract
This research is a pre-experimental research type one group pretest-posttest design. The objective
was to study perception and preventive behaviors of diabetes among type 2 diabetes risk group before and
after received participatory learning program and to compare intervention groups before and after
implementation of the program. The sample group was 50 people who risk of type 2 diabetes in Tambon
Banborkaew health promotion hospital, Denchai district, Phrae province selected by simple random sampling.
They received participatory learning program included lecture, demonstration, practice, role model, diabetes
self-check handbook and home visit. The duration of data collection covered 12 weeks. The data were collected
by questionnaire and analyzed by computing descriptive and analytical statistics including Paired t-test.
Before participating in the program, the results showed that the sample group had good perception
level (54.0%) and 88.0% had preventive behavior on diabetes at a moderate level. The participatory learning
program composed of 5 group activities to improve perception and preventive behavior on diabetes. Activity I;
Participatory learning program by applied Health Belief Model on preventive behaviors of diabetes, role model
and food model were interested by the sample group. The positive change appeared in the area of perceived
susceptibility, perceived severity, perceived benefits and perceived threat. Activity II; Participatory learning
program to promoting preventive behavior of diabetes, role model and group process. They were exercise
practice, relaxation training and could select benefit food for health. Activity III; Educating and training volunteers
for home visits, the activity making health volunteers had more knowledge and skills of diabetes prevention and
the availability of operational activities. Activity IV; Stimulate activity and social support, they were encouraged
to make ongoing activities and improved health problem. Activity V; The assessment have been made aware of
their health status and the award ceremony of the risk to health behavior change for the better. By the end of
the program, the sample group had good perception level (86.0%) and 92.0% had preventive behavior on
diabetes at a moderate level.
The study results showed that the perceived by health beliefs model about diabetes and behaviors to
prevent diabetes before and after the trial are different in a statistical significant at the 0.05 level (p-value = <
0.001, < 0.001)
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บทนํา
สถานการณโรคไมติดตอเรื้อรัง พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ป พ.ศ. 2556 ในโรคเบาหวาน มีผูปวย
สะสม 248,793 ราย อัตราความชุก 4,381.13 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 5,514 ราย อัตราตายสะสม 97.10 ตอ
ประชากรแสนคน มีผูปวยรายใหม 20,394 ราย อัตราอุบัติการณ 359.13 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 13 ราย
อัตราตาย 0.23 ตอประชากรแสนคน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดแพร เปนจังหวัดที่มีอัตราความชุก
สูงที่สุด คิดเปน 7,367.88 ตอประชากรแสนคน และมีอัตราอุบัติการณสูงเปนลําดับที่ 2 คิดเปน 516.83 ตอประชากร
แสนคน (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม, 2557) ซึ่งโรคเบาหวานเปนสาเหตุทําใหเกิดการปวยและตาย
กอนวัยอันสมควร จากภาวะแทรกซอนตอตา ไต ระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือดสมอง โดยพบวา 1 ใน 3 ของผู
ที่เปนเบาหวานไมทราบวาตนเองเปนโรคเบาหวานมากอน สวนผูที่ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทยวาเปนเบาหวาน รอยละ
3.3 ไมไดรับการรักษา และผูที่ไดรับการรักษามีเพียง รอยละ 28.5 ที่คุมระดับน้ําตาลใหอยูในเกณฑได ฉะนั้นการ
คนหาผู ที่เปนเบาหวานและกลุมเสี่ยงตั้งแตยังไมมีอาการ การลดปจจัยเสี่ยงและรักษาตั้งแตระยะเริ่มแรกจึงเปน
มาตรการที่จะชวยลดและชะลอการเกิดโรคและผลกระทบดังกลาว เบาหวานมีสาเหตุหลายปจจัยเสี่ยงรวมกันที่
สามารถปองกันได ตามที่องคการอนามัยโลกประกาศไววาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รอยละ 80 สามารถปองกันได
(นิตยา พันธุเวทย และคณะ, 2553)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอแกว มีประชากรในเขตรับผิดชอบ 1,676 คน จากขอมูลสถานะ
สุขภาพในป 2557–2558 พบผูปวยเบาหวานที่เขารับการรักษา 69 และ 67 คน ตามลําดับ และมีผูปวยเบาหวานราย
ใหมเพิ่มขึ้นในแตละป จํานวน 5 คน และ 8 คน ตามลําดับ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอแกว, 25572558) การสงเสริมและปองกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหมเปนสิ่งที่สําคัญ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
บอแกว ไดดําเนินงานเพื่อปองกันและควบคุมโรคเบาหวาน เชน การตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน การจัด
อบรมใหความรูกับประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน แตยังพบวามีผูปวยเบาหวานเพิ่มมากขึ้น อาจเนื่องมาจากการให
ความรูเปนรูปแบบการสื่อสารทางเดียว ประชาชนโดยเฉพาะกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ขาดการรับรูที่ถูกตองในการ
ปองกันโรคเบาหวาน ยังไมเกิดความตระหนักในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกันโรคเบาหวาน ซึ่งจาก
การศึกษาพบวา การเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบการอบรมที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลทั้งดานความรู
ทัศนคติ และทักษะไดดีที่สุด (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2543)
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยการประยุกต
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมตอการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานของ
กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อที่จะนําผลที่ไดไปปรับใชใหเกิดประโยชนในการปองกันการปวยดวยโรคเบาหวาน
ของประชากรกลุมเสี่ยงในพื้นที่ และนําขอมูลที่ไดไปใชในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น การการวิ จั ย เชิ ง ทดลองเบื้ อ งต น (Pre-experimental Research) แบบกลุ ม ทดลอง
กลุมเดียว ทําการวัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design)
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
เป นประชากรกลุม เสี่ย งผูมี ค วามเสี่ ย งโรคเบาหวาน เพศชายและหญิ ง อายุ 35 ปขึ้ น ไป ที่อ าศัย ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอแกว ตําบลไทรยอย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
กลุ ม ตัว อยา งจํา นวน 50 คน ใช วิธี เลือ กตัว อยา งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ คั ดเข า
(Inclusion criteria) คือ เปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่ไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
บานบอแกวที่มีอายุ 35 ป ขึ้นไป ไมปวยเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการเขารวมการวิจัย เพศหญิงไมตั้งครรภ มีที่อยู
แนนอนสามารถติดตอไดสะดวก สามารถอานหนังสือได สามารถฟงการบรรยายและสนทนาไดดี เต็มใจเขารวมการ
วิจัยตลอดระยะการทําการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใชในโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยการประยุกตแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม และสื่อวีดีทัศน ซึ่งองคกรของรัฐไดทําไวใชในการใหขอมูล
เผยแพรอยูแลว เพื่อสงเสริมปองกันโรคผานสื่อสาธารณะ ที่ผูวิจัยไดนํามาปรับใชใหเขากับเนื้อหา ประกอบดวย
1.1 โปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคม ซึ่งประกอบดวยการใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน การปองกันโรคเบาหวานสําหรับกลุมเสี่ยง การรับรูโอกาส
เสี่ ย งของการเกิ ด ภาวะแทรกซ อ น การรั บ รู ค วามรุ น แรงต อ การเกิ ด ภาวะแทรกซ อ นและการป อ งกั น การเกิ ด
ภาวะแทรกซ อ นของโรคเบาหวาน การรั บรู ประโยชนข องการป องกัน โรค การรั บ รูต อ อุป สรรคในปฏิ บัติ ตั วตาม
คําแนะนําเพื่อปองกันการเปนโรคเบาหวาน พฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง โดยมีการสาธิตและฝกปฏิบัติ พรอมทั้ง
อภิ ป รายกลุ ม สะท อ นความคิ ด และหาแนวทางแก ไ ข มี การติ ด ตามเยี่ ย มบ า น โดย อสม. และเจ า หน า ที่ ทีม หมอ
ครอบครัว และมีการเยี่ยมติดตามทางโทรศัพท การประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวของแตละหมูบาน และมอบ
รางวัลใหกับบุคคลตัวอยางที่เปนตนแบบในการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคเบาหวาน
1.2 โปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยประยุกตใชแบบแผนความ
เชื่อดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกตองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
1.2.1 สื่อวีดีทัศน (VCD)/สไลด ใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน สาเหตุอาการ การรักษา การเกิด
ภาวะแทรกซอน ความรุนแรงของภาวะแทรกซอน วิธีการปองกันการเกิดโรคเบาหวาน การปฏิบัติตัวที่ถูกตองของ
กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
1.2.2 สื่อวีดีทัศน (VCD)/สไลด การปองกันโรคเบาหวาน
1.2.3 สื่อที่ใชในการใหขอมูล ความรูในการอบรม ไดแก แผนพับ ภาพโปสเตอร เกี่ยวกับการปองกัน
โรคเบาหวาน (ใชของหนวยงานที่ทําสื่อแจก)
1.2.4 สมุ ด คู มื อ การดู แ ลตนเองวิ ธี ก ารป อ งกั น โรคเบาหวาน ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ความรู เ รื่ อ ง
โรคเบาหวาน การปองกันโรคเบาหวาน จัดทําขึ้นซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ สาเหตุ อาการ อาการแสดง ภาวะแทรกซอน ของ
โรคเบาหวาน การปองกันโรคเบาหวานในกลุมเสี่ยง การเขารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน การประเมินสุขภาพ
ตนเอง การคํานวณดัชนีมวลกาย
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถาม แบงเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรและขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
อาชีพ และรายได
สวนที่ 2 การรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานตามแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
สวนที่ 3 พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดานการรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน โดยใชวิ ธี
สัมประสิทธิ์คอนบาชอัลฟา (Cronbachs’ alpha coefficient) เทากับ 0.73 และ 0.71 ตามลําดับ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ แ ละกํ า หนดระดั บ นั ย สํ า คั ญ ที่ 0.05 โดยใช ส ถิ ติ
เชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) คื อ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
ใช Paired t-test

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางจํานวน 50 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.0 มีอายุ 41-76 ป มีสถานภาพสมรส-คู
รอยละ 82.0 จบชั้นประถมศึกษา รอยละ 82.0 อาชีพเกษตรกร รอยละ 58.0 รองลงมา รายไดของครอบครัว 1,00015,000 บาท/เดือน
ผลการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
กอนเขาสูบทเรียน กิจกรรมสัมพันธ
1. วัตถุประสงคกิจกรรม เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางสมาชิก
2. ขั้นตอนกิจกรรม
ระยะการเตรียมการ
ผูวิจัยกลาวตอนรับและขอขอบคุณที่เขารวมกิจกรรม ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัยและการดําเนิน
กิ จ กรรม ประโยชน ที่ ส มาชิ ก จะได รั บ ต อ ด ว ยกิ จ กรรม การละลายพฤติ ก รรม การสร า งสั ม พั น ธภาพระหว า ง
ผูทําการวิจัยและสมาชิกกลุม โดยใชกิจกรรม คือ
2.1 กิจกรรมการแนะนําตัวเอง แนะนําชื่อ สกุล อาชีพ มีพี่นองกี่คน อายุเทาไหร เพื่อเปนการละลาย
พฤติกรรมสรางความคุนเคยกันระหวางสมาชิกมากขึ้น กระตุนใหสมาชิกกลาแสดงออกจากคําถามงาย ๆ
2.2 กิจกรรม “ถาฉันเปนดอกไม ฉันจะเปนดอกไมอะไร” แจกกระดาษใหสมาชิกตอบพรอมอธิบายสั้น ๆ
วา เพราะอะไรฉันจึงเปนดอกไมชนิดนั้น เพื่อกระตุนใหสมาชิกไดมีการสื่อสารระหวางกันมากขึ้นและทราบถึงความคิด
และเหตุผลการเลือก ความชอบของแตละคน
2.3 กิจกรรม อุณหภูมิใจ โดยการแจกกระดาษใหสมาชิกเขียนความในใจ ความคาดหวัง ความรูสึก หรือ
ความกังวลใจ ฯลฯ ที่เขามารวมกิจกรรมที่ผูวิจัยไดจัดขึ้นในครั้งนี้ ผูวิจัยรวบรวมแลวนําอานหนาหองเพื่อสมาชิกจะได
ทราบความในใจของแตละคน วามีความในใจหรือความคาดหวังที่แตกตางกัน ผูวิจัยนําขอมูลความในใจไปปรับการ
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ดําเนินกิจกรรมในแตละครั้งตามความคาดหวังของแตละคนใหไดมากที่สุด เพื่อสรางความประทับใจใหกับสมาชิก นํา
กระดาษ ไปติดขางหองประชุมเพื่อสมาชิกจะไดอานตอนเลิกกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนกันอาน
สรุปผลของการจัดกิจกรรม สมาชิกที่เขารวมกิจกรรมมีความสนุกสนานและมีความคุนเคยกันมากขึ้นคลาย
ความวิตกกังวลใจกับสิ่งที่ตองทํากับเวลาที่ตองมาเขารวมกิจกรรม กลาแสดงออกและซักถามความเปนอยูระหวางกัน
มากขึ้นโดยสังเกตจากการรวมพูดคุยระหวางกัน การซักถามถึงสถานสุขภาพ ระดับน้ําตาล ความดันโลหิต สมาชิกมี
ความคุนเคยกับวิทยากร โดยสังเกตจากการซักถามและการตอบคําถาม มีความราเริง มากขึ้น
ระยะดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ดานการรับรู
โอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค
วัตถุประสงคกิจกรรม เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรูความเสี่ยง
การเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และการรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคเบาหวาน
ขั้นตอนการนําเสนอวิชาการ
1. การแบงกลุมตามระดับน้ําตาลในเลือด โดยจัดกลุม 5 กลุม พรอมตั้งชื่อกลุมเปนชื่อดอกไม
2. แจกคูมือประจําตัวปองกันเบาหวาน รุนที่ 1 ใหกับสมาชิกทุกคน
3. การบรรยายประกอบ Power Point โดยวิทยากรเปนพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติกร นําเสนอใชรูปภาพ
ประกอบความรูเรื่องโรคเบาหวาน สาเหตุการเกิดโรค ความเสี่ยงในการเกิดโรค ภาวะแทรกซอนและผลกระทบ
ทางดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมจากการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน การปองกันการเกิดโรคเบาหวานและ
การปฏิบัติตัวใหหางไกลจากโรค
4. แจกเอกสาร แผนพับความรูเรื่องโรคเบาหวาน
5. เรียนรูจากตัวตนแบบกลุมเสี่ยงในการปองโรคเบาหวาน ประเด็นนําเสนอคือ “ทําอยางไร ถึงสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลและปองกันโรคเบาหวานได” และ “มีเทคนิคหรือวิธีปฏิบัติใหมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเรา
อยางไร”
6. เรียนรูจากตนแบบที่ทีภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน โดยมีประเด็นการนําเสนอ/ตั้งคําถาม “ความ
สูญเสียและทุกขทรมานกับการเจ็บปวย” และ “หากยอนเวลากลับไปได อยากทําอะไรเปนอันดับแรก”
7. สนทนา ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
8. การระดมสมอง วิเคราะห (สาเหตุการเกิดโรค แนวทางแกไข) โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
กระบวนการกลุม การสรางภาพฝน การนําเสนอ การอภิปรายกลุม นัดหมายกิจกรรมอีก 2 สัปดาห
สรุปผลของการจัดกิจกรรม สมาชิกที่เขารวมมือในการทํากิจกรรม กลาแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ตาม
แนวทางและความคิดเห็นของตนเอง นําเสนอความคิดรวบยอดของกลุมหนาชั้นได มีความสนใจในการเรียนรูผานตัว
ตนแบบ
กิจ กรรมที่ 2 การเรี ย นรู แ บบมี ส วนร ว ม เพื่ อสร างเสริม พฤติก รรมการปฏิ บัติ ผ านการเรี ย นรู เชิ ง
ประสบการณ การเรียนรูจากตัวแบบ และกระบวนกลุมโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดานพฤติกรรมการปองกันโรค
วัตถุประสงคกิจกรรม เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวดานการบริโภค
อาหาร ดานการออกกําลังกายและดานการผอนคลายความเครียด ในการปองกันโรคเบาหวาน

- Proceedings -

187

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
กิจ กรรมที่ 2.1 ความรูเรื่ องการเลือ กบริ โภคอาหาร โดยการการบรรยายประกอบ Power Point โดยใช
รูปภาพประกอบการนําเสนอ การจัดโมเดลอาหารโดยแยกเปน 2 ชุด คือ อาหารที่ควรรับประทานในแตละวัน 1 ชุด
และชุดโมเดลอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง จํานวน 1 ชุด แจกกระดาษปรูพ ปากกาเคมี ใหแตละกลุมเขียนเมนูชูสุขภาพแต
ละวันใน 1 สัปดาหและนําเสนอหนาชั้น
กิจกรรมที่ 2.2 การวัดรอบเอว การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง การวัดความดันโลหิต ของสมาชิกแตละคนและ
บันทึกในสมุดคูมือ
1. เรียนรูจากตัวตนแบบคนรูปรางดี สมสวน บุคลิกภาพดี ประเด็นนําเสนอคือ “ทําอยางไร ถึงสามารถ
ควบคุมน้ําหนักได”และ “มีเทคนิคหรือวิธีปฏิบัติใหมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเราอยางไร”
2. เรียนรูจากตนแบบที่มีภาวะอวน โดยมีประเด็นการนําเสนอ/ตั้งคําถาม “มีความรูสึกกับภาวะอวนอยางไร
บาง”และ “จากประสบการณคนภายนอกมองความอวนของเราอยางไร”
กิจกรรมที่ 2.3 ความรูดานการออกกําลังกาย โดยมีวิทยากร สาธิตการออกกําลังกายโดยใชทาการยึด
เหยียดและการบริหารรายกายแบบงาย การออกกําลังกายโดยใชไมพลองประกอบการออกกําลังกาย นัดหมายอีก 1
สัปดาห
กิจกรรมนําเขาบทเรียน
1. การทบทวนกิจกรรมที่ผานมา
2. การใชแบบประเมินความเครียด โดยใหสมาชิกแตละคนทําแบบประเมินความเครียด ผูวิจัยใหสมาชิก
ประเมินผลระดับความเครียดตนเอง
กิจกรรมที่ 2.4 การจัดการความเครียด โดยการการบรรยายประกอบ Power Point โดยใชรูปภาพ
ประกอบการนําเสนอกิจกรรมการผอนคลาย ภัยเงียบจากความเครียด การฝกการนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจ โดย
นิมนตเจาอาวาสเปนพระวิทยากร
กิจกรรมที่ 2.5 ฝกปฏิบัติในการผอนคลายความเครียด โดยการควบคุมการหายใจดวยกระบังลม การคลาย
กลามเนื้อ และนั่งสมาธิ โดยปรับบรรยากาศหองประชุมใหมีความเงียบ ผอนคลาย
กิจกรรมที่ 2.6 การวางแผน และขอตกลงรวมกันในการปรับเปลี่ยนเพื่อเปนการผอนคลายความเครียดที่เกิด
จากการประกอบกิจวัตรประจําวัน
สรุปผลของการจัดกิจกรรม สมาชิกที่เขารวมกิจกรรมไดฝกการควบคุมการหายใจ ทําใหรูสึกผ อนคลาย
มีความสนุกสนานในการออกกําลังกายพรอมกันโดยการยืดเหยียด การบริหารรางกายโดยใชไมพลองประกอบจาก
วิทยากร สิ่งที่ไดคือ สมาชิกบางคนไดทราบถึงสมรรถภาพและความยึดหยุนรางของตนเอง การเรียนรูจากโมเดล
อาหารที่จัดหมวดหมูอาหารที่ควรรับประทานกับหมวดหมูอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสมาชิกใหความสนใจในโมเดลอาหาร
ซึ่งเปนโมเดลอาหารเสมือนจริง สามารถสัมผัสไดเปนฐานความรูในแตละฐาน ทําใหมีความสนใจในการเรียนรูมากขึ้น
การมีตนแบบทําใหสมาชิกเกิดความสนใจ
กิจกรรมที่ 3 การใหความรูการเยี่ยมบานแกกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข การฝกปฏิบัติการติดตาม
เยี่ยมบาน
วัตถุประสงคกิจกรรม
1. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรูความ
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เสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และการรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคเบาหวาน
2. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติการติดตามเยี่ยมบานกลุม
เสี่ยงโรคเบาหวาน
ขั้นตอนกิจกรรมนําเขาบทเรียน
ผูวิจัยกลาวตอนรับที่เขารวมกิจกรรม ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคการการอบรมและการดําเนินกิจกรรม ตอ
ดวยกิจกรรม การละลายพฤติกรรม การสรางสัมพันธภาพระหวางผูทําการวิจัยและสมาชิกกลุม โดยใชกิจกรรม คือ
1. กิจกรรมการแนะนําตัวเอง แนะนําชื่อ สกุล ดวยอักษรตัว “ฮ” เพื่อเปนการละลายพฤติกรรมสรางความ
สนุกสนาน ผอนคลายระหวางสมาชิก
2. กิจกรรม เกมสจับกลุม โดยมีกติกา คือ ใหผูชายเปนเหรียญบาท ผูหญิงเปนเหรียญ 50 สตางค โดยมี
เพลงประกอบและจับเวลา คนไหนไมมีกลุม จะถูกทําโทษหนาชั้น
ขั้นตอนกิจกรรม
การลงบันทึก ความรูเรื่องโรคเบาหวาน การรับรูความเสี่ยง การรูโอกาส การรับรูประโยชนและการรับรู
อุปสรรคในการปองกันโรคเบาหวานในกลุมเสี่ยง โดยการการบรรยายประกอบ Power Point เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการออกเยี่ยมบานติดตามสมาชิกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่ผานกระบวนการ เปน
การให กํา ลั ง ใจและแนะนํ า การปฏิ บัติ ตั วเพื่ อ ป องกั น โรคเบาหวาน โดยแบ ง อาสาสมั ครสาธารณสุ ข ตามละแวก
รับผิดชอบ
สรุปผลของการจัดกิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขที่เขารวมกิจกรรมมีความมีความเปนกันเองในการรวม
กิจกรรม มีความคุนเคยเปนกันเอง และสามารถลงบันทึกตัวอยางการเยี่ยมบานไดอยางถูกตองจากการทดลองการลง
บันทึกกิจกรรม มีเปาหมายเปนรายกลุมที่รับผิดชอบการติดตามตามเยี่ยมบาน มีแผนการติดตามเยี่ยมบาน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการกระตุน แรงสนับสนุนทางสังคม
วัตถุประสงคกิจกรรม เพื่อใหเยี่ยมติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยง
ขั้นตอนกิจกรรม
1. การประชาสั ม พั น ธ ร ณรงค ส นั บ สนุ น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพทางหอกระจายข า วหมู บ า น
สัปดาหละ 1 ครั้ง
2. ติดตามเยี่ยมบาน โดยอาสาสมั ครสาธารณสุข ทีมหมอครอบครัว การกระตุนเตือนการ ปฏิบัติตาม
ขอตกลงการใหคําแนะนําปรึกษา และใหกําลังใจ
3. การติดตามเยี่ยมบาน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ทีมหมอครอบครัว การกระตุนเตือนการ ปฏิบัติตาม
ขอตกลงการใหคําแนะนําปรึกษา และใหกําลังใจ การนัดหมายเขารวมกิจกรรมในครั้งตอไป
สรุปผลของการจัดกิจกรรม สมาชิกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานไดรับการเยี่ยมติดตาม การชั่งน้ําหนัก การวัด
ความดันโลหิต การใหกําลังใจ การซักถามเกี่ยวกับสุขภาพ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ จากทีมหมอครอบครัว อาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานมีการลงบันทึกกิจกรรมในสมุดคูมือประจําตัวของตนเอง
กิจกรรมที่ 5 การประเมินผล
วัตถุประสงคกิจกรรม เพื่อประเมินผล ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรูความเสี่ยงการ
เกิดโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และการรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคเบาหวาน

- Proceedings -

189

ขั้นตอนกิจกรรม
1. ประเมินพฤติกรรมของกลุมเสี่ยง ติดตาม การชั่งน้ําหนัก การวัดความดันโลหิต การวัดรอเอว
2. กลุมเสี่ยง และเจาหนาที่รวมสรุปผลการปฏิบัติ ปญหา อุปสรรค
3. มีเวทีรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มอบใบประกาศนียบัตร รางวัลบุคคลตนแบบเพื่อเปนกําลังใจ
4. วัดการรับรู พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานของกลุมเสี่ยงหลังการเขารวมโปรแกรม
5. รวบรวม ติดตาม ขอมูลพื้นฐานของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เขารวมโครงการ จากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานบอแกว ครั้งที่ 2
6. ผูวิจัยนําแบบสอบถามและแบบเก็บรวบรวมขอมูลที่จัดเก็บไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง
สรุปผลของการจัดกิจกรรม สมาชิกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานไดรับการประเมินผล ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน การรับรูความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และการรับรูอุปสรรค
ในการปองกันโรคเบาหวาน สมาชิกไดรับทราบผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันโรคเบาหวานของตนเอง โดย
ผูวิจัยและคืนขอมูลใหกับสมาชิกที่รวมกิจกรรมไดรับทราบ การวัดเวทีมอบรางวัลและใบประกาศใหกับสมาชิกดีเดนทําให
สมาชิ กที่เขาร วมกิจ กรรมมีค วามยินดีแ ละสรางความชื่นชมกับ การเปลี่ ยนแปลงด านพฤติก รรมแสะสมรรถภาพ
รางกายที่เกิดขึ้น
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานตามแบบแผนความเชื่อดาน
สุขภาพ และพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน กอนและหลังการเขาโปรแกรม
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูตออุปสรรคในการปองกัน
โรคเบาหวาน และการรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานโดยรวม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.007, 0.021, 0.001 และ < 0.001 ตามลําดับ) พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานดาน
การรับประทานอาหาร พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานดานการจัดการความเครียด และพฤติกรรมการปองกัน
โรคเบาหวานโดยรวม กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = < 0.001,
< 0.001 และ < 0.001 ตามลําดับ) ดังรายละเอียดตามตาราง 1
ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูและพฤติกรรมกอนและหลังการเขาโปรแกรม
รายการ

คาเฉลี่ย (คาต่าํ สุด-คาสูงสุด)

p-value

กอนทดลอง

หลังทดลอง

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอโรคเบาหวาน

28.62 (16-36)

30.74 (26-40)

0.007*

การรับรูความรุนแรงโรคเบาหวาน
การรับรูประโยชนการปองกันการเกิด
โรคเบาหวาน
การรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคเบาหวาน

24.88 (14-33)

26.20 (22-35)

0.021*

22.88 (12-27)

23.54 (17-30)

0.167

26.20 (18-33)

29.24 (19-35)

0.001*

การรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานโดยรวม

102.58 (62-121)

108.70 (96-128)

< 0.001*
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ตาราง 1 (ตอ)
รายการ
พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน
ดานการรับประทานอาหาร
พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน
ดานการออกกําลังกาย
พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน
ดานการจัดการความเครียด
พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานโดยรวม

คาเฉลี่ย (คาต่าํ สุด-คาสูงสุด)

p-value

กอนทดลอง

หลังทดลอง

21.74 (15-29)

25.60 (18-30)

< 0.001*

12.72 (6-19)

12.34 (5-20)

0.453

14.30 (8-20)

16.76 (12-22)

< 0.001*

48.76 (33-63)

54.70 (40-68)

< 0.001*

หมายเหตุ : *p-value < 0.05

สรุปผลการศึกษา
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูตออุปสรรคในการ
ปองกันโรคเบาหวาน และการรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานโดยรวม กอนและหลังการเขาโปรแกรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกรรณิการ แวนใหญ (2555) ศึกษาเรื่อง การเรียนรู
แบบมีสวนรวมโดยการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อปองกันโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ของกลุมเสี่ยง พบวา กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูตามแบบแผนความเชื่อดาน
สุขภาพและพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงในการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง
อย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 และสอดคล องกั บ ผลการศึ ก ษาของถาวร สุ ร ศร (2553) ศึ ก ษาการ
ประยุกตใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปองกันโรคเบาหวานของประชากร
กลุมเสี่ยง ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยพบวา กลุมทดลองมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนและอุปสรรคเพิ่มจากกอนการทดลอง และมากกวากลุม
เปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานดานการรับประทานอาหาร ดานการจัดการความเครียด และโดยรวม
กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของสมควร ชํานิงาน (2552) ศึกษาโปรแกรมการใหความรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปองกัน
โรคเบาหวานของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา
กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการรับประทานอาหาร ดานการออกกําลังกาย และดาน
การคลายความเครียด มากกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม และกิจกรรมสันทนาการนําเขาสูบทเรียน โดยเปดโอกาสใหผูทํา
กิจกรรมไดแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความสนใจในการ
ทํากิจกรรมการเรียนรู
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2. การติด ตามเยี่ย มบ านเปน การสรา งสั มพั นธภาพที่ดี ทํ าใหผู กลุ มตั วอยา งทํา กิจ กรรมตามขั้ นตอนได
ตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมี ก ารทํ า วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของกลุ ม เสี่ ย ง
โรคเบาหวานเชนแผนการดําเนินชีวิต ภาวะสุขภาพ ภาระในครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจ บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ดร.เทียนทอง ตะแกว อาจารยที่ปรึกษา
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
The consumption behavior of weight loss food products among students
in University of Phayao
สุภาภรณ ใจบุญลือ 1* และ บุญลือ ฉิมบานไร2
19

Supaporn Jaiboonlue1* and Boonlue Chimbanrai2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารเพื่ อ ลดน้ํ า หนั ก และป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเพื่ อ ลดน้ํ า หนั ก ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวนตัวอยาง 430 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณา
และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก ไคสแควร และการวิเคราะหความถดถอยไบนารีโลจิสติค
ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนนิสิตเพศหญิง รอยละ 57.4 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ แบงเปน
2 กลุม คือ ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก รอยละ 93.0 กําลังบริโภคอยูหรือเคยบริโภค รอยละ 7.0
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักอยางมีนัยสําคัญ ไดแก เพศ อายุ
ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว การรับรูเกี่ยวกับรูปราง ความพึงพอใจในรูปราง และทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อ
ลดน้ําหนัก เมื่อวิเคราะหการถดถอยไบนารีโลจิสติค พบวา ตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก คือ เพศ อายุ และทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก
สามารถเขียนเปนสมการ ไดดังนี้ Logit (P) = -2.410 + 1.436 X1 + .884 X2 + 1.968 X3 + 4.598 X4
คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก

Abstract
This study was a cross-sectional survey research. The aims of this study were to explore weight loss
food products consumption behavior and factors related of weight loss food products consumption behavior
among students in University of Phayao. The samples were composed of 430 students in University of Phayao.
The data were collected by questionnaire and analyzed by computing descriptive and analytical statistics : Chisquare test and Binary Logistic Regression analysis.
The results of the study showed that most of the sample were females (57.4%). There were two
groups of weight loss food products consumption behavior : “not consumed” (93.0%), “consuming and
consumed” (7.0 %). The factors that were found significantly related to consumption behavior were : gender,
1
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age, income, BMI, perceived body image, satisfaction with body image, and attitude towards weight loss food
products. According to the Binary Logistic Regression analysis, it was found that the factors that could predict
food consumption behavior together were gender, age, and attitude towards weight loss food products. The
equation derived from the analysis was as follows :
Logit (P) = -2.410 + 1.436 X1 + .884 X2 + 1.968 X3 + 4.598 X4
Keywords: consumption behavior, weight loss food products

บทนํา
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ข อ มูล ข าวสารที่ทัน สมั ย ส ง ผลให พ ฤติ ก รรมและแบบแผนการดํ า เนิ น ชีวิ ต ของมนุ ษย เปลี่ ย นแปลงไป
โดยสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ใหพลังงานสูงและขาดการออกกําลังกาย สงผลใหภาวะน้ําหนักเกิน
มาตรฐานและโรคอวนมีแนวโนมสูงขึ้น สถานการณภาวะน้ําหนักเกินและภาวะโรคอวนในประเทศไทย มีแนวโนมจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จากผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายในป 2552 พบคนไทยอายุ
15 ปขึ้นไปมากกวา 1 ใน 3 อยูในภาวะน้ําหนักเกินและอวนเพิ่มขึ้นสองเทาตัว เมื่อเทียบกับในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา
(ป 2534-2552) และหากเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคพบวา คนไทยอวนสูงสุดเปนอันดับ 2 จากทั้งหมด 10 ประเทศ
อาเซียน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)
คานิยมของสังคมในปจจุบันตองการใหมีรูปรางผอมบางเหมือนดารานักแสดง นักรอง หรือนางแบบ ผานสื่อ
และการโฆษณาขายสินคาตาง ๆ จากอิทธิพลดังกลาวทําใหผูบริโภคเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับรูปรางและน้ําหนักของ
ตนเอง (ดารณี ประคําศรีวงศ, 2557) โดยเฉพาะผูที่มีดัชนีมวลกายสูงมีแนวโนมที่จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปราง
และน้ําหนักของตนเองมากกวาคนที่มีดัชนีมวลกายต่ํากวา ซึ่งหากบุคคลใหความสําคัญกับรูปรางและน้ําหนักมาก
เกินไป แมวาในความเปนจริงตนเองจะมีรูปรางและน้ําหนักปกติหรือผอมอยูแลวก็ตาม อาจนําไปสูภาวะซึมเศรา
ความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา และอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ มีพฤติกรรมแสวงหาวิธีการลดน้ําหนักในรูปแบบ
ตาง ๆ โดยเฉพาะวิธีที่ไดผลรวดเร็ว เชน การซื้อยาลดความอวนมารับประทาน การลวงคอเพื่อใหอาเจียนหลังจาก
รับประทานอาหาร การใชยาระบาย การอดอาหาร การออกกําลังกายอยางหักโหม เพื่อควบคุมน้ําหนัก ซึ่งถาปฏิบัติ
เปนประจํา จะทําใหเกิดผลเสียตอภาวะสุขภาพได (ดาราวรรณ รองเมือง, 2556)
จากค า นิ ย มเรื่ อ งรู ป ร า งผอมเพรี ยวนี้ ทํ า ให ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเพื่ อ ลดน้ํ า หนั ก เติ บโตอย า งรวดเร็ ว
โดยระบบจัดจําหนายและชองทางกระจายสินคาสูผูบริโภคมีหลายวิธี ทั้งวางจําหนายในรานคาขนาดใหญ รานขายยา
ทั่วไป รานจําหนายสินคาสุขภาพ ซุปเปอรมารเกต รานคาขายปลีก ตัวแทนขายตรง และอินเทอรเน็ต โดยมีการใช
กลยุทธทางการตลาดและการโฆษณาที่สูงมาก (ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช, 2549)
จากขอมูลและสถานการณดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหาร
เพื่อลดน้ําหนัก โดยศึกษาในกลุมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารเพื่ อ ลดน้ํ า หนั ก และป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเพื่ อ ลดน้ํ า หนั ก ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรตาง ๆ ที่สัมพันธกันดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานประชากร
- เพศ
- อายุ
- รายได
- ดัชนีมวลกาย
- เสนรอบเอว

พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก
- บริโภค
- ไมบริโภค

การรับรูและความพึงพอใจในรูปราง
ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหาร
เพื่อลดน้าํ หนัก
ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ ทุกคณะ จํานวนทั้งสิ้น
16,561 คน จาก 15 คณะ 1 วิทยาลัย กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดจํานวน 391 คน เพื่อความเหมาะสมและปองกันความผิดพลาด จึงกําหนดเพิ่มอีก รอยละ
10 เปน 430 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสุมแบบมีสัดสวนเทากัน (Proportional stratified sampling) โดยแยก
ตามคณะและวิทยาลัย และทําการสุม ตัวอยางแบบสะดวกสบาย (Convenience sampling)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งไดปรับปรุงมาจาก แบบสอบถามของ ชุติมา ศรีหามาตย
(2548) แบงเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรและขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารเพื่อลดน้ําหนัก สวนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟา (Cronbachs’ alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น
(Reliability) เทากับ 0.86
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ แ ละกํ า หนดระดั บ นั ย สํ า คั ญ ที่ 0.05 โดยใช ส ถิ ติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติเพื่ออธิบายความสัมพันธโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-Square) สถิติอธิบาย
ขนาดความสั มพัน ธ และทํ านายพฤติกรรมการบริโภคโดยใชการวิเคราะหค วามถดถอยไบนารีโลจิสติ ค (Binary
Logistic Regression analysis)

ผลการศึกษา
ลักษณะทางประชากรและขอมูลทั่วไป
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 430 คน สวนใหญเปนนิสิตเพศหญิง รอยละ 57.4 มีอายุระหวาง
17-23 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 บาท รอยละ 61.8 มีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ (18.5-22.9 กก./ม2)
รอยละ 51.2 และมีเสนรอบเอวอยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ 86.05 สวนใหญรับรูวาตนเองมีรูปรางพอดี รอยละ
49.5 รูสึกพึงพอใจในรูปรางของตน รอยละ 36.7 และมีทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักอยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 69.5
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก รอยละ 93.0
กําลังบริโภคอยู รอยละ 3.7 เคยบริโภคแตเลิกมานานแลว รอยละ 2.6 และเคยบริโภคแตเลิกมาไมเกิน 1 ป รอยละ
0.7 ในสวนของผูที่กําลังบริโภคหรือเคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก จํานวน 30 คน พบวา มีการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักที่หลากหลาย 3 อันดับแรก คือ ชาเขียว, สมุนไพร และกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร
โดยที่บางรายมีการบริโภคผลิตภัณฑมากกวา 1 ชนิด
ดานเหตุผลในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก พบวา สวนใหญบริโภคเพราะคาดวาสามารถ
ลดน้ําหนักไดจริง รอยละ 23.7 รองลงมาคือ ตองการมีรูปรางผอมบาง รอยละ 17.1 ไดรับคําแนะนําจากบุคคลใกลชิด
รอยละ 17.1 ตองการทดลองใช รอยละ 13.2 มีการใหขอมูลโฆษณาที่นาสนใจ รอยละ 9.2 ราคาไมแพง รอยละ 9.2
ไดรับคําแนะนําจากผูจําหนาย รอยละ 6.6 และเหตุผลอื่น ๆ รอยละ 3.9
ดานบุคคลที่มีผลทําใหบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก พบวา สวนใหญเปนเพื่อน คนใกลชิด รอยละ
57.1 รองลงมาคือ ครอบครัว ญาติ รอยละ 16.7 พนักงานขาย รอยละ 11.9 บุคคลที่มีชื่อเสียงในโฆษณา รอยละ 9.5
แพทย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย รอยละ 4.8
ดานสื่อที่มีผลทําใหบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก พบวา สวนใหญเปนสื่อประเภทอินเทอรเน็ต
รอยละ 68.3 รองลงมาคือ โทรทัศน รอยละ 21.9 นิตยสาร รอยละ 9.8
ด า นแหล ง ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเพื่ อ ลดน้ํ า หนั ก พบว า ส ว นใหญ สั่ ง ซื้ อ ทางอิ น เทอร เ น็ ต ร อ ยละ 25.9
รองลงมาคือ รานขายเครื่องสําอาง รอยละ 17.3 ซุปเปอรมารเกต/หางสรรพสินคา รอยละ 13.8 การขายตรง/ตัวแทน
จําหนาย รอยละ 10.3 รานคาทั่วไป รอยละ 10.3 รานขายยา รอยละ 8.6 สถานเสริมความงาม/รานเสริมสวย รอยละ
6.9 คลินิก รอยละ 6.9
ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักตอเดือน พบวา สวนใหญมีคาใชจายอยูที่ 100–500
บาท/เดือน รอยละ 63.3 รองลงมา มากกวา 1,000 บาท/เดือน รอยละ 16.7 นอยกวา 100 บาท/เดือน รอยละ 10.0
และ 501–1,000 บาท/เดือน รอยละ 10.0
ดานความรูสึกหลังบริโภคผลิตภัณ ฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก พบวา สวนใหญรูสึกพึงพอใจ รอยละ 50.0
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เนื่ องจาก ลดน้ํ าหนั กได จริ ง รองลงมา รู สึ กไม พึง พอใจ ร อยละ 26.7 เนื่ อ งจาก เมื่อ เลิ ก ใช แ ลว กลับ มาอ ว นอี ก /
โยโย เอฟเฟค และรูสึกเฉย ๆ รอยละ 23.3
ดานผลขางเคียงตอรางกายหลังบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมมี
ผลขางเคียง รอยละ 41.9 รองลงมา คือ หนามืด รอยละ 11.6 ถายอุจจาระบอย รอยละ 11.6 ออนเพลีย ไมมีแรง
รอยละ 9.3 ใจสั่น รอยละ 7.0 ปสสาวะบอย รอยละ 7.0 เวียนศีรษะ รอยละ 4.7 อาเจียน รอยละ 2.3 ปวดทอง
รอยละ 2.3 และอื่น ๆ ไดแกปากแหง รอยละ 2.3
ในสวนของผูที่กําลังบริโภคอยู จํานวน 16 คน พบวา สวนใหญจะบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก
ตอไป รอยละ 62.5 รองลงมา คือ ไมบริโภคตอ รอยละ 37.5 เหตุผลของผูที่บริโภคตอ จํานวน 10 คน พบวา สวน
ใหญใชแลวเห็นผลชัดเจน รอยละ 42.1 รองลงมา คือ ไมมีผลขางเคียง รอยละ 31.6 หาซื้อไดงาย รอยละ 15.8
ระยะเวลาในการบริโภคยังไมนานพอที่จะเห็นผล รอยละ 10.5 เหตุผลของผูที่ไมบริโภคตอ จํานวน 6 คน และผูที่เคย
บริโภคแตเลิกบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักไปแลว จํานวน 14 คน รวม 20 คน พบวา สวนใหญ ใชวิธีการ
ปฏิบัติตนแทน เชน การออกกําลังกาย รอยละ 28.6 รองลงมา คือ ใชแลวไมไดผล รอยละ 25.0 เพียงแคอยากลองใช
รอยละ 25.0 มีผลขางเคียง รอยละ 17.8 วิธีใชยุงยาก รอยละ 3.6
เหตุผลของผูที่ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก จํานวน 400 คน พบวา สวนใหญ คิดวาไมมี
ความจํา เป น ร อ ยละ 37.2 รองลงมา คื อ ไม ก ล ารั บ ประทานเพราะกลั ว ผลข า งเคีย ง ร อยละ 23.3 ไม เชื่อ ถื อ ใน
สรรพคุณ รอยละ 15.5 ราคาแพงเกินไป รอยละ 9.7 มีวิธีควบคุมน้ําหนักอื่น ๆ รอยละ 9.0 ไมทราบวาตนเองควรใช
ผลิตภัณฑประเภทใด รอยละ 2.7 ไมทราบวาจะซื้อผลิตภัณฑไดจากที่ใด รอยละ 2.6
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ํา หนักของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก
โดยใชสถิติท ดสอบไคสแควร (Chi-Square) พบวา เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว การรับรูเกี่ยวกับรูปรา ง
ความพึงพอใจในรูปราง และทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักของกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตาราง 1
ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก
รายการ

พฤติกรรม
บริโภค
ไมบริโภค
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

1) หญิง

24 (9.7)

223 (90.3)

2) ชาย

6 (3.3)

177 (96.7)

Chisquared

p-value

6.713

0.010*

เพศ
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ตาราง 1 (ตอ)
พฤติกรรม
บริโภค
ไมบริโภค

รายการ

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

1) 17–19 ป

12 (4.8)

240 (95.2)

2) 20–23 ป

18 (10.1)

160 (89.9)

1) ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท

16 (9.8)

148 (90.2)

2) 5,001 บาท ขึ้นไป

14 (5.3)

252 (94.7)

1) น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ (นอยกวา 18.5 กก./ม2)

2 (2.0)

99 (98.0)

2) น้ําหนักอยูในเกณฑปกติ (18.5-22.9 กก./ม2)

14 (6.4)

206 (93.6)

3) น้ําหนักเกินมาตรฐาน (ตั้งแต 23 กก./ม2 ขึ้นไป)

14 (12.8)

95 (87.2)

1) อยูในเกณฑมาตรฐาน#

20 (5.4)

350 (94.6)

2) เกินเกณฑมาตรฐาน

10 (16.7)

50 (83.3)

1) อวนไป

20 (14.1)

122 (85.9)

2) ผอมไป หรือ พอดี

10 (3.5)

278 (96.5)

1) ไมพอใจ

16 (12.1)

116 (87.9)

2) พอใจ

5 (3.2)

153 (96.8)

3) เฉยๆ

9 (6.4)

131 (93.6)

1) ดี

3 (50.0)

3 (50.0)

2) ปานกลาง

25 (8.4)

274 (91.6)

3) ไมดี

2 (1.6)

123 (98.4)

Chisquared

p-value

4.601

0.032*

3.156

0.076

10.163

0.006*

10.088

0.001*

16.504

< 0.001*

8.928

0.012*

16.858

< 0.001*

อายุ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

คาดัชนีมวลกาย (BMI)

เสนรอบเอว (เซนติเมตร)

การรับรูเกี่ยวกับรูปราง

ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปรางของตน

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก

หมายเหตุ : * p-value < 0.05 # เพศชาย ≤ 90 เซนติเมตร เพศหญิง ≤ 80 เซนติเมตร
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การวิเคราะหความถดถอยไบนารีโลจิสติค (Binary Logistic Regression analysis) พบวา ปจจัยที่สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี 3 ปจจัย คือ เพศ
อายุ และทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก ดังตาราง 2
ตาราง 2 รูปแบบสุดทายของปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก
ปจจัยทํานาย

B

OR

95% CI

p-value

1.595-11.075

.004*

1.095–5.354

.029*

เพศ
1) ชาย

(1)

2) หญิง

(X1)

1.436

4.203

อายุ
1) 17 – 19 ป

(1)

2) 20 – 23 ป

(X2)

.884

2.421

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก
1) ไมดี

(1)

2) ปานกลาง

(X3)

1.968

7.155

1.649-31.046

.009*

3) ดี

(X4)

4.598

99.313

10.651-925.998

< 0.001*

-2.410

.090

คาคงที่ (Constant)

< 0.001*

หมายเหตุ : * p-value < 0.05
สามารถเขียนเปนสมการ ไดดังนี้
Logit (P) = -2.410 + 1.436 X1 + .884 X2 + 1.968 X3 + 4.598 X4
เมื่อ Logit (P) หมายถึง โอกาสที่นิสิตจะบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก
โดยที่สมการถดถอยไบนารีโลจิสติค สามารถทํานาย กลุมนิสิตที่ไมบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก
ได ถู ก ต อ ง ร อ ยละ 99.8 และทํ า นายกลุ ม นิ สิ ต ที่ บ ริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเพื่ อ ลดน้ํ า หนั ก ได ถู ก ต อ ง ร อ ยละ 6.7
โดยเฉลี่ยแลวสามารถทํานายไดถูกตอง รอยละ 93.3 ดังตาราง 3
ตาราง 3 อัตราความถูกตองของการทํานายดวยสถิติความถดถอยไบนารีโลจิสติค
กลุมตัวอยางจริง
(Observed group)

กลุมทํานาย (Predicted group) อัตราความถูกตอง
ไมบริโภค
บริโภค
(รอยละ)

1. กลุมนิสิตที่ไมบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก

399

1

99.8

2. กลุมนิสิตที่บริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก

28

2

6.7

รวม

93.3
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สรุปผลการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก รอยละ 93.0 เนื่องจาก คิดวาไมมี
ความจําเปน ในสวนของผูที่กําลังบริโภคหรือเคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก รอยละ 7 พบวา มีการ
บริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักที่หลากหลาย เนื่องจาก คาดวาสามารถลดน้ําหนักไดจริง ตองการเห็นผล
อยางรวดเร็ว มีการซื้อตามเพื่อน โดยสื่อที่มีผลในการบริโภคและชองทางการสั่งซื้อสวนใหญ คือ ทางอินเทอรเน็ต
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ดารณี ประคําศรีวงศ (2557) พบวา กลุมตัวอยางตัดสินใจซื้อหรือทดลองใชผลิตภัณฑ
ลดน้ําหนักที่สามารถสังเกตเห็นผลลัพธไดอยางชัดเจน นิยมบอกตอไปยังเพื่อนและคนใกลชิด หากผลิตภัณฑหรือวิธี
ลดน้ําหนักที่ใชแลวเห็นผลและตอบสนองความตองการของตนเองไดอยางที่คาดหวัง สอดคลองกับการศึกษาของ
ศิริพร เสนาธรรม (2553) พบวา กลุมที่บริโภคกาแฟลดน้ําหนักสวนใหญตัดสินใจซื้อเพราะตองการควบคุมน้ําหนัก ใช
เงินประมาณ 101-500 บาท ในการซื้อแตละครั้ง เลือกซื้อจากแหลงที่หาซื้อไดงาย สะดวก หรือมีเพื่อนแนะนํา และ
สอดคลองกับการศึกษาของ ศิวรักษ กิจชนะไพบูลย (2550) พบวา การตัดสินใจเลือกใชวิธีลดน้ําหนักในรูปแบบตาง ๆ
สวนใหญมักไมใชขอมูลหรือเหตุผลทางวิชาการเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ แตมักเปนไปตามคําบอกเลาของเพื่อน ๆ
และการโฆษณา
การศึกษาปจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก พบวา
เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการบริโภคไดอยางมีนัยสําคัญ โดยเพศหญิง มีโอกาสที่จะบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อ
ลดน้ํ าหนัก มากกวา เพศชาย 4.203 เท า เนื่อ งจากเพศหญิ งสนใจและใหค วามสํ าคัญ กับ รูป รา งอย างมาก และ
พยายามรักษารูปรางและน้ําหนักตัวเสมอ ทําใหเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก
มากกวาเพศชาย สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช (2549) พบวา เพศหญิงมีการบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารที่ใชควบคุมน้ําหนักสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญ และสอดคลองกับ สมศักดิ์ ถิ่นขจี และพูลศักดิ์
พุมวิเศษ (2555) พบวา เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดความอวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก และสามารถรวมทํานาย
พฤติกรรมการบริโภคไดอยางมีนัยสําคัญโดยนิสิตกลุมที่มีอายุ 20-23 ป (วัยผูใหญตอนตน) มีโอกาสที่จะบริโภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเพื่ อ ลดน้ํ า หนั ก มากกว า นิ สิ ต กลุ ม ที่ มี อ ายุ 17-19 ป (วั ย รุ น ตอนปลาย) 2.421 เท า เนื่ อ งจาก
ในวัยผูใหญตอนตนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปรางและน้ําหนักสูงกวาวัยอื่น ซึ่งหากบุคคลใหความสําคัญกับรูปราง
และน้ําหนักมากเกินไป ก็อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ (ดาราวรรณ รองเมือง, 2556) สอดคลองกับ การศึกษา
ของ ศิริว รรณ เลิศ สุชาตวนิช (2549) ซึ่งพบว า กลุมอายุ 20-30 ป มีก ารบริโภคมากผลิตภั ณฑเสริมอาหารที่ใ ช
ควบคุมน้ําหนักที่สุด
รายได ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก เนื่องจาก คาใชจายใน
การซื้อผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักของนิสิตสวนใหญอยูที่ 100–500 บาท รายไดที่แตกตางกันจึงไมคอยมีผลทํา
ใหมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน ไมสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช (2549) ซึ่งพบวา รายได เปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ใชควบคุมน้ําหนักอยางมีนัยสําคัญ
ดัชนีมวลกาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ เนื่อ งจาก ผูที่มีดัช นีมวลกายสูง มีแนวโนมที่จะมีความวิตกกัง วลเกี่ ยวกับรู ปรางและน้ําหนักของตนเอง
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มากกวาคนที่มีดัชนีมวลกายต่ํากวา (ดาราวรรณ รองเมือง, 2556) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิริวรรณ
เลิศสุชาตวนิช (2549) ซึ่งพบวา ดัชนีมวลกาย เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ใช
ควบคุมน้ําหนักอยางมีนัยสําคัญ โดยในกลุมตัวอยางที่มีคาดัชนีมวลกายเกินเกณฑ อวน และอวนมาก มีการบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ใชควบคุมน้ําหนักมากกวากลุมตัวอยางที่มีคาดัชนีมวลกายปกติ
เสนรอบเอว การวัดเสนรอบเอว เปนวิธีการประเมินความอวน เพื่อบงบอกความเสี่ยง ตอการเกิดปญหา
สุขภาพ เนื่องจากการสะสมของไขมันบริเวณหนาทอง ในทางปฏิบัติควรนํามาประกอบกับดัชนีมวลกายเพื่อระบุปจจัย
เสี่ยงของโรคที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งผลการศึกษา พบวา เสนรอบเอว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารเพื่อลดน้ําหนักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทํานองเดียวกับ ดัชนีมวลกาย
การรับรูและความพึงพอใจในรูปราง จากการศึกษา พบวา ทั้งการรับรูเกี่ยวกับรูปราง และความพึงพอใจ
ในรู ป ร า ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเพื่ อ ลดน้ํ า หนั ก อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
เนื่องจาก คานิยมเกี่ยวกับภาพลักษณที่ตองการมีรูปรางผอมบาง ผูบริโภคจึงใหความสําคัญกับรูปรางและน้ําหนัก
คอนขางมาก คนที่รับรูวารางกายตนเองอวน หรือคนที่ไมพึงพอใจในภาพลักษณของตน จึงมีความพยายามแสวงหา
วิธีการที่จะทําใหตนเองมีรูปรางตามที่ตนเองตองการ ดังเชนการศึกษาของ นนนิตา ตั้งไพบูรณทรัพย (2553) พบวา
ผูหญิงที่ตองการลดน้ําหนักมีความตองการที่จะมีรูปรางหนาตาตามแบบที่สังคมกําหนด นั่นคือ ผูหญิงสวยตองมี
รูปรางผอมบาง เพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม และสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช (2549) ซึ่ง
พบวา การรับรูเกี่ยวกับรูปราง และ ความพึงพอใจในรูปราง เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารที่ใชควบคุมน้ําหนักอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุมตัวอยางที่มีการรับรูเกี่ยวกับรูปรางวา อวน มีการบริโภคมากกวา
กลุมที่มีการรับรูวารูปรางพอดีหรือผอม และกลุมที่ไมมีความพึงพอใจในรูปรางมีการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
ใชควบคุมน้ําหนักสูงกวากลุมที่มีความพึงพอใจในรูปราง
ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก จากการศึกษา พบวา ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
อาหารเพื่อลดน้ําหนัก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการบริโภคไดอยางมีนัยสําคัญ โดยนิสิตที่มีทัศนคติที่ดี และปานกลาง ตอ
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก มีโอกาสที่จะบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก มากกวา นิสิตที่มีทัศนคติที่ไมดี
ตอผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก 99.313 เทา และ 7.155 เทา ตามลําดับ สอดคลองกับแนวคิดองคประกอบ
ทัศนคติ 3 ประการ (tricomponent attitude model) ของ Schiffman and Kanuk (2004) คือ องคประกอบดานความ
เขาใจ (ความรู การรับรู ความเชื่อ) องคประกอบดานความรูสึก (อารมณ ความรูสึก) และองคประกอบดานพฤติกรรม
(ความตั้งใจที่จะซื้อ) ซึ่งแตละดาน มีความสําคัญและมีความสัมพันธกันโดยอาศัยความรูความเขาใจเปนพื้นฐานของ
ทัศนคติที่เกี่ยวของกับความรูสึกของบุคคล ซึ่งอาจจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม ความพอใจ ไมพอใจ ชอบ
ไมชอบ ซึ่งกลาวไดวา ทัศนคติเปนสิ่งกําหนดแนวทางของการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักมีจํานวนเพียง
30 คน หรือรอยละ 7 ทําใหมีขอ จํากัดในการศึกษา ฉะนั้น ควรมีการปรับคําถามเปนลักษณะอันตรภาคชั้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักในกลุมที่มีการ
บริโภค เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมาเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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2. ควรศึกษาหารูปแบบการใหสุขศึกษา หรือการจัดโปรแกรมการเรียนรูเพื่อใหผูบริโภครูเทาทันสื่อ ไม
หลงเชื่องาย ซึ่งจะชวยลดปญหาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มีการโฆษณาโออวดเกินจริง

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาคนควาดวยตนเองในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งผูวิจัย
ขอขอบพระคุ ณ ดร.บุ ญ ลื อ ฉิ ม บ า นไร อาจารย ที่ ป รึ ก ษา และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า ตลอดจนผู ต อบ
แบบสอบถามทุกทาน ที่ไดมีสวนชวยใหงานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดี
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูรับบริการดานการแพทยแผนไทย โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอน อําเภองาว จังหวัดลําปาง
The behavior and satisfaction of clients receiving Thai traditional medicine at
Ban Soppon Health Promoting Hospital, Banrongsubdistrict, Ngao district,
Lampang province
สุจิณณา มณีรัตน 1*และ ทวีวรรณ ชาลีเครือ2
20

Sujinna Maneerat1*and Taweewun Chaleekrua2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจ
ของผูรับบริการดานการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอน อําเภองาว จังหวัดลําปางโดย
ใชกลุมตัวอยางคือผูรับบริการดานการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอน อําเภองาว
จังหวัดลําปางระหวางเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม 2559 จํานวน 139คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามและวิเคราะห
ขอมูลดวย สถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent samples t-test และOne-way ANOVA
ผลการศึกษาพบว าผูมารับบริ การมี เหตุผ ลของการใชบริ การเพราะความสะดวกใกล บาน/ใกลที่ทํ างาน
พฤติกรรมการใชบริการสวนใหญมารับบริการประเภทนวดแผนไทย มารับบริการครั้งแรก มาในชวงเวลา13.0016.30น.ชํ า ระค า บริ ก ารโดยใช สิท ธิ์ บัตรทอง (30 บาท) ความพึ ง พอใจโดยรวมอยูใ นระดั บ มาก (X� = 4.06) เมื่ อ
วิเคราะหรายดานพบวา ดานชองทางการเขารับบริการ (�X = 4.14) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ไดแก
ดานสถานที่ (�X = 4.07)ดานบุคลากร (�X = 4.05) ดานราคา (�X = 4.04) และดานกระบวนการ (�X = 4.01) ตามลําดับ
ผูมารับบริการที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายไดตอเดือนตางกัน มีระดับความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูมารับบริการที่มีเหตุผลของการรับบริการ จํานวนการมารับ
บริการตอเดือนประเภทการรับบริการ และวิธีการชําระคาบริการ มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: พฤติกรรม ความพึงพอใจ แพทยแผนไทย

Abstract
This study was a cross-sectional survey research aiming to assess behavior and satisfaction of clients
who received Thai traditional medicine at Ban Soppon Health Promoting Hospital, Banrongsubdistrict, Ngao
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district, Lampang province. A total of 139 respondents from the cliens who used Thai traditional medicine Ban
Soppon Health Promoting Hospital, Banrongsubdistrict, Ngao district, Lampang province during Februarymarch2016. Questionnaires were used to collect the person. Data was analyzed using percentage, mean,
standard deviation, Independent samples t-test and One-way ANOVA
The results were found that most clients usually reason they visit health promoting hospital since it was
near their house and their working place. The service for the first time, the most received service Thai massage,
uses the service during 13.00-16.00 pm. The payment was used universal health coverage.
The overall satisfaction analyzed with the high level (�X = 4.06). Considering the separate aspects, it was found
that service Channel (�X = 4.14) were the most satisfied. The following services composed personnel
(X� = 4.05), price (X� = 4.04), process (X� = 4.01). Clients with sexual, aged, marriage status, education level,
occupation and income of the clients affected the satisfaction statistically significant at 0.05. Moreover, reasons
for using the service, frequency of visit per month, receiving service period, and payment method also affected
the satisfaction statistically significant at 0.05.
Keywords: behavior, satisfaction, Thai traditional medicine

บทนํา
ในทศวรรษที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงมากมายของสังคมโลก รวมทั้งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหการแขงขัน ทั้งในดานการตลาด การคมนาคม การสื่อสาร
ตลอดจนการพัฒนาในดานตาง ๆ มากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต และสุขภาพ
ของประชาชนเปนอยางมากการเจ็บปวยและปญหาสุขภาพ เปนสิ่งที่กระทบตอผูปวยทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและ
เศรษฐกิจ กอใหเกิดภาวะเครียดและตองทนทุกขทรมานจากการเจ็บปวย จึงตองทําการเยียวยาหรือแสวงหาการ
รักษาเพื่อที่จะบําบัดอาการเจ็บปวย
การแพทยแผนไทยไดเขามามีบทบาทมากขึ้น อีกทั้งมีการบรรจุอยูในแผนพัฒนา สาธารณสุขแหงชาติฉบับที่
10ทําใหสถานบริการสาธารณสุขของรัฐหลายแหงไดเปดใหมีการบริการการแพทยแผนไทยขึ้น จากการกระจายการ
บริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ พบวา มีการจัดบริการแพทยแผนไทย 2,521 แหง รอย
ละ 72.48โดยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดรองลงมาเปนภาคกลางโดยพบการกระจายการบริการอยูใน
ภาครั ฐครอบคลุ ม สถานบริ การสาธารณสุข ในส วนโรงพยาบาลทุ ก ระดั บ สถานบริ การส ว นใหญ มีก ารใหบ ริ ก าร
การแพทยแผนไทยมากกวา 1 ประเภทซึ่งประเภทการบริการที่สถานบริการนิยมใหบริการมากที่สุด คือ การรักษาดวย
ยาสมุนไพร รองลงมาการนวดเพื่อสงเสริมสุขภาพ การนวดเพื่อรักษา การอบ ประคบ ตามลําดับ ผูรับบริการสวน
ใหญไดรับการรักษาดวยการนวดมากที่สุด รองลงมารักษาดวยยาสมุนไพร การอบ ประคบ (จิราพร ลิ้มปานานนท
และรัชนี จันทรเกษม, 2552)
จากขอมูลและสถานการณดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูรับบริการดานการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอน อําเภองาว จังหวัดลําปาง
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ
ของผูมารับบริการดานการแพทยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ผูมารับบริการดานการแพทยแผนไทยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอน ตําบลบานรอง อําเภองาว
จังหวัดลําปาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการใชบริการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูมารับบริการดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานสบปอน อําเภองาว จังหวัดลําปาง ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 20 ปขึ้นไป ที่มีความรูสึกตัวดี มีสติปญญารับรู
ดีฟงและอานภาษาไทยไดรูเรื่องเขาใจ มีความสมัครใจและยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จํานวน
207 คน ซึ่งเปนขอมูลการมารับบริการดานการแพทยแผนไทย 3 เดือนยอนหลัง คือเดือนกรกฎาคม–เดือนกันยายน
2558คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Supanvanich andPodhipak (1994) ไดจํานวน 135 คน เพื่อปองกัน
การสูญเสียขอมูลและเพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล ดังนั้นจํานวนกลุมตัวอยางที่จะตองใชในการเก็บ
ขอมูลครั้งนี้ เทากับ 139 คน สุมตัวอยางโดยวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก
กลุมตัวอยางที่มารับบริการดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอนอําเภองาว
จังหวัดลําปาง ในวันจันทร-ศุกรชวงเวลาตั้งแต 09.00-16.00 น. ใชเวลาในการเก็บขอมูล 1 เดือนจนครบจํานวน 139
คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น และปรับปรุงจากแบบสอบถามที่
เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองวับวัตถุประสงคของงานวิจัย แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูมารับบริการ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลักราย ไดตอเดือน
สถานะสุขภาพ สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชบริการดานการแพทยแผนไทย ไดแก เหตุผลของการมารับบริการ ความถี่
การรั บ บริ ก ารต อ เดื อ น ประเภทการรั บ บริ ก าร ช ว งเวลาการมารั บ บริ ก าร และวิ ธี ชํ า ระค า บริ ก าร ส ว นที่ 3
ระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการดานการแพทยแผนไทยไดแก ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานราคา
ดานสถานที่ และดานชองทางการเขารับบริการ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert
Scale ใหเลือกตอบตามระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปน 5 ระดับ ไดแก
5 คะแนน หมายความวา ระดับพึงพอใจมากที่สุด
4 คะแนน หมายความวา ระดับพึงพอใจมาก
3 คะแนน หมายความวา ระดับพึงพอใจปานกลาง
2 คะแนน หมายความวา ระดับพึงพอใจนอย
1 คะแนน หมายความวา ระดับพึงพอใจนอยที่สุด
เกณฑการแบงระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการดานการแพทยแผนไทย แบงเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑ
การใหคะแนนในการพิจารณาดังนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536)
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ซึ่งทําใหไดเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.20–5.00
คะแนน หมายความวา มีระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.40–4.19
คะแนน หมายความวา มีระดับพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.60–3.39
คะแนน หมายความวา มีระดับพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.80–2.59
คะแนน หมายความวา มีระดับพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00–1.79
คะแนน หมายความวา มีระดับพึงพอใจนอยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์คอนบรากอัลฟา (Cronbach’s Alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น
(Reliability) เทากับ 0.71
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและกําหนดระดับนัยสําคัญที่0.05 โดยใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) คา Independent samples t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานของตัวแปร2ตัว และOne-way ANOVA
เพื่อทดสอบสมมติฐานของตัวแปรตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป

ผลการศึกษา
พฤติกรรมการใชบริการของผูมารับบริการ
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูมารับบริการ จําแนกตามพฤติกรรมการใชบริการ
พฤติกรรมการใชบริการ
1. มีบริการที่หลากหลาย
เหตุผลของการมารับ
2. คาบริการไมแพง
บริการ
3. เบิกคาใชจายได
4. ความสะดวกใกลบาน/ใกลที่ทํางาน
1. มาใชบริการครั้งแรก
ความถี่มารับบริการตอ
2. มาใชบริการจํานวน 1-2 ครั้ง/เดือน
เดือน
3. มาใชบริการจํานวน 3-4 ครั้ง/เดือน
4. มาใชบริการจํานวน 5 ครั้งขึ้นไป
1. นวดแผนไทย
2. ประคบสมุนไพร
ประเภทการรับบริการ
3. อบสมุนไพร
4. ยาสมุนไพร
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จํานวน(139)
54
20
5
60
57
54
23
5
86
14
31
8

รอยละ
38.8
14.4
3.6
43.2
41.0
38.9
16.5
3.6
61.9
10.0
22.3
5.8
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ตาราง 1 (ตอ)
พฤติกรรมการใชบริการ
1. เวลา 8.00-12.00น.
ชวงเวลามารับบริการ
2. เวลา 13.00-16.30น.
1. เบิกได
วิธีการชําระเงิน

จํานวน(139)
45
94
15

รอยละ
32.4
67.6
10.8

2. ประกันสังคม
3. บัตรทอง (30 บาท)

15

10.8

85

61.1

4. ชําระเอง

24

17.3

จากตาราง 1 พบวา เหตุผลของการใชบริการของผูมารับบริการสวนใหญ คือ ความสะดวกใกลบาน/ใกลที่
ทํางานจํานวน 54 คน รอยละ 43.2 ความถี่การรับบริการสวนใหญมาใชบริการครั้งแรก จํานวน 57 คน รอยละ 41.0
สวนใหญมารับบริการประเภทนวดแผนไทย จํานวน 86 คน รอยละ 61.9 ชวงเวลาที่มารับบริการสวนใหญคือ เวลา
13.00-16.30น.จํ านวน 94คน ร อยละ 67.6และส วนใหญ มี วิธี ก ารชํา ระค า บริ ก ารโดยใชสิ ท ธิ์บัต รทอง (30 บาท)
จํานวน 85คน รอยละ 61.1
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย (X�) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจภาพรวม โดยรวมทุกดาน
ความพึงพอใจ

1. ดานบุคลากร
2. ดานกระบวนการ
3. ดานราคา
4. ดานสถานที่
5. ดานชองทางการเขารับบริการ
เฉลี่ย

�
X
4.05
4.01
4.04
4.07
4.14
4.06

n = 139

S.D.
0.77
0.74
0.74
0.76
0.73
0.75

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.06) เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา
ดานชองทางการเขารับบริการ (�X = 4.14) มีระดับความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ ดานสถานที่ (�X = 4.07)
ดานบุคลากร (X� = 4.05) ดานราคา (X� = 4.04) และดานกระบวนการ (X� = 4.01) ตามลําดับ

การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจภาพรวมของผูมารับบริการดา นการแพทยแผนไทย
จําแนกตามจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม
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ตาราง 3 แสดงการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจภาพรวมของผูมารับบริการดานการแพทย
แผนไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม
ปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม
1. ชาย
เพศ
2. หญิง
1. 21-30 ป
อายุ
2. 31-40 ป
3. 41-50 ป
4. 51-60 ป
5. 60 ปขึ้นไป
1. โสด
สถานภาพ
2. สมรส
3. หยา/แยกกันอยู
4. หมาย
ระดับการศึกษา 1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
3. สูงกวาปริญญาตรี
1. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพหลัก
2. เกษตร
3. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/รับจาง
4. งานบาน
5. อื่น ๆ (พนักงาน
บริษัทเอกชน)
รายไดตอเดือน 1. ต่ํากวา 4,999 บาท
2. 5,000-9,999 บาท
3. 10,000-14,999 บาท
4. 15,000-19,999 บาท
5. มากกวา 20,000 บาท
เหตุผลของการ 1. มีบริการที่หลากหลาย
2. คาบริการไมแพง
รับบริการ
3. เบิกคาใชจายได
4. ความสะดวกใกลบาน/
ใกลที่ทํางาน

N
40
99
7
39
31
20
42
15
107
7
10
100
34
5
25
69
28
13

�
X
9.7263
10.1821
9.9077
9.8562
10.0072
9.7010
10.4546
9.6268
10.0539
10.2659
10.5049
10.3107
9.3765
9.4427
9.3993
10.3455
9.9017
10.2858

S.D.
.76
.56
.69
.65
.59
.94
.24
.64
.67
.21
.22
.33
.83
.73
.84
.27
.76
.36

4

9.3246

.26

44
56
14
11
14
54
20
5
60

10.3218
10.3283
9.7786
9.1009
9.1092
10.4348
9.7260
9.5434
9.8561

.23
.38
.69
.76
.69
.24
.61
.95
.74
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t/f

p-value

-3.87

.001

7.51

.000

4.16

.007

45.57

.000

16.82

.000

35.66

.000

13.24

.000
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ตาราง 3 (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม
ความถี่การมารับ 1. มาใชบริการครั้งแรก
บริการตอเดือน 2. มาใชบริการจํานวน
1-2 ครั้ง/เดือน
3. มาใชบริการจํานวน
3-4 ครั้ง/เดือน
4. มาใชบริการจํานวน
5 ครั้งขึ้นไป
ประเภทการรับ 1. นวดแผนไทย
2. ประคบสมุนไพร
บริการ
3. อบสมุนไพร
4. ยาสมุนไพร
1. เบิกได
วิธีชําระ
2. ประกันสังคม
คาบริการ
3. บัตรทอง (30 บาท)
4. ชําระเอง

N
57
54

�
X
10.4215
10.0424

S.D.
.30
.49

t/f

p-value

23

9.2811

.82

28.41

.000

5

9.4603

.93

86
14
31
8
15
15
85
24

10.1786
10.0750
9.8547
9.3971
9.6767
9.9535
10.3216
9.3874

.57
.67
.76
.60
1.04
.59
.33
.69

5.02

.002

20.92

.000

จากการศึกษามีตัวทั้งหมด ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายไดตอเดือน สถาน
สุขภาพ เหตุผลของการรับบริการ ความถี่การมารับบริการตอเดือน ประเภทการรับบริการ ชวงเวลาการรับบริการ
และวิธีการชําระคาบริการ จากการศึกษาพบวา เพศ (t = -3.87, P-value = .001) อายุ (f = 7.51, P-value = .000)
สถานภาพ (f = 4.16, P-value = .000) ระดับการศึกษา (f = 45.57, P-value = .000) อาชีพหลัก (f = 16.82, Pvalue = .000)รายไดตอเดือน (t = 35.66, P-value = .000) เหตุผลของการรับบริการ (t = 13.24, P-value = .000)
ความถี่การมารับบริการตอเดือน (f = 28.41, P-value = .000) ประเภทการรับบริการ (f = 5.02, P-value = .002)
และวิธีการชําระคาบริการ (f = 20.92, P-value = .000) ตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลการศึกษา
พฤติกรรมการใชบริการของผูมารับบริการ พบวาเหตุผลของการใชบริการของผูมารับบริการสวนใหญคือ
ความสะดวกใกลบาน/ใกลที่ทํางาน รองลงมาคือมีบริการที่หลากหลาย สวนใหญมาใชบริการเปนครั้งแรก มารับ
บริการประเภทนวดแผนไทย รองลงมาคืออบสมุนไพร ชวงเวลาที่มารับบริการสวนใหญคือ เวลา 13.00-16.30 น.
และสวนใหญมีวิธีการชําระคาบริการโดยใชสิทธิ์บัตรทอง (30 บาท) รองลงมา คือ ชําระเอง
ความพึงพอใจของผูมารับบริการ พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อวิเคราะหเปนรายดาน
พบวา ดานชองทางการเขารับบริการ มีระดับความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ ดานสถานที่ ดานบุคลากร ดานราคา
และดานกระบวนการตามลําดับ สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Aday and Anderson (1971) วาความพึงพอใจดาน
ความสะดวกที่ไดรับจากบริการ (convenience) ไดแก การใชเวลารอคอยในการรับบริการ (Office waiting time) ความ
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สะดวกในการเขาถึงบริการเมื่อตองการ (Availability of care when needs) ความงายตอการใชบริการ (Ease of
getting to care) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจภาพรวมของผูมารับบริการดานการแพทยแผนไทย จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม จากการศึกษา พบวา
เพศตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -3.87, P-value =
.001) ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว
อายุตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (f = 7.51, P-value =
.000) ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว
สถานภาพต า งกั น มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(f=4.16, P-value =.000) ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว
ระดั บ การศึ ก ษาต า งกั น มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(f = 45.57, P-value =.000) ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ นงลักษณ สถิตธรรม (2553) พบวา
ผูรับบริการที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอมาตรฐานการบริการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล สังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ในภาพรวมแตกตางกัน
อาชี พ หลั ก ต า งกั น มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(f=16.82, P-value=.000) ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไวซึ่งสอดคลองกับ นงลักษณ สถิตธรรม (2553) พบวา ผูรับบริการ
ที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอมาตรฐานการบริการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมแตกตางกัน
รายได ต อ เดื อ น ต า งกั น มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(t = 35.66, P-value = .000) ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับศุรดา มาพันธ (2551) พบวา ผูมารับบริการ
ที่มีเพศอายุระดับการศึกษารายไดตอเดือนสถานภาพและสิทธิในการรักษาพยาบาลแตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการแพทยแผนไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เหตุผลของการรับบริการตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(t = 13.24, P-value = .000) ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว
ความถี่การมารับบริการตอเดือนตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (f = 28.41, P-value = .000) ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว
ประเภทการรับบริการตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(f = 5.02, P-value = .002) ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไวซึ่งสอดคลองกับชลธิชา ยรรยง (2552) พบวาผูมารับบริการที่มี
ประเภทการใชบริการ และวิธีชําระคาบริการมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน ยกเวน ชวงเวลาที่มารับบริการ
วิธีการชําระคาบริการตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(f = 20.92, P-value = .000) ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไวสอดคลองกับแนวคิดของ Andersen and Newman (1973)
วาการใชบริการสุขภาพของบุคคลขึ้นอยูกับปจจัยสนับสนุนไดแกความพรอมความเพียงพอของระบบบริการคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพประกันชีวิตเครือขายสนับสนุนตาง ๆ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูรับบริการดานการแพทยแผนไทย ผูมารับบริการมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน แตพบวาในดานกระบวนการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่ต่ํากวาดานอื่น ๆ ซึ่งทาง
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หนวยงานควรใหความสนใจในการพัฒนาในดานนี้ดวย ทางหนวยงานควรมีการกําหนดขั้นตอนในการใหบริการตาม
มาตรฐานที่ชัดเจน และจัดระบบการนัดหมายและการจัดคิวเพื่อใหเกิดความสะดวกกับผูใชบริการ
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธดานศักยภาพในการดูแลรักษาปญหาสุขภาพของแพทยแผนไทยผานสื่อตาง ๆ
ใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่เขามารับบริการ เพื่อเปนอีกทางเลือกสําหรับประชาชน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปญหาการใหบริการ เพื่อใหทราบถึงปญหาของการบริการ และนําผลวิจัยที่ไดมาใชในแนว
ทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการและความพึงพอใจของผูรับบริการดานการแพทยแผนไทยในสถานบริการแพทยแผน
ไทยอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอน อําเภองาว จังหวัดลําปาง
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พฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัด
ลําปาง
Health Behavior of Aging in Tambon Wangnua, Wangnua District, Lampang
Province
สุปาณี จินาสวัสดิ์ 1* และ เทียนทอง ตะแกว2
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Supanee Jinaswat1* and Tientong Takeaw2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ และความแตกตางระหวาง
ขอมูลสว นบุคคลกับพฤติก รรมสุข ภาพของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวั งเหนือ อําเภอวังเหนื อ จังหวั ดลําปาง
จํา นวน 379 คน เก็บ รวบรวมขอ มู ล ดว ยแบบสอบถาม ใชส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา ไดแ ก คา ความถี่ ร อ ยละ ค าเฉลี่ ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติ Kruskal-WallisTest, Mann-Whitney U
ผลการศึกษา พบวา กลุมประชากรสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 60-69 ป สถานภาพสมรส การศึกษา
ระดับประถมศึกษา รายไดเฉลี่ย 999 บาทตอเดือ น แหลงที่มาของรายไดรับจากสวัสดิการจากรัฐ มีโรคความดัน
โลหิตสูงเปนโรคประจําตัว พฤติกรรมสุขภาพ พบวา ดานการรับประทานอาหาร (Mean = 28.88, S.D. = 2.80) อยู
ในระดับปานกลางรอยละ 60.69 ดานการออกกําลังกาย (Mean = 22.86, S.D. = 6.60) อยูในระดับปานกลางรอยละ
68.34 ดานการจัดการความเครียด (Mean = 25.87, S.D. = 3.27) อยูในระดับปานกลางรอยละ 69.66 ดานการ
ปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย (Mean = 25.83, S.D. = 3.33) อยูในระดับปานกลางรอยละ 78.36 และเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพ พบวา เพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพดานการ
รับประทานอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพดานการ
รับประทานอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม
สุขภาพดานการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนใน
ภาวะเจ็บปวยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพ
ดานการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 รายไดที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 การมีโรคประจําตัวที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพดาน
การออกกําลังกาย พฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะ
เจ็บปวยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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คําสําคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ ผูสูงอายุ

Abstract
The purposes of this study were to study personal data, health behavior and to compare the overall
health behavior of the aging categorized by personal data among aging in Wangnua Municipality, Wangnua
District, Lampang Province. The data were collected from the sample group consisting of 379 aging people. The
data were collected by questionnaire and analyzed by computing descriptive and analytical statistics :KruskalWallis Test, Mann-Whitney U.
The findings revealed that most of the aging were female respondents whose age ranged from 60 to
69 years. The respondents’ marital status was married. They had primary school education. The respondents’
monthly income was 999 baht. The source of most of their income was the government welfare. For those with
congenital disease, high blood pressure was found the most. For the analysis of health behavior among aging in
Wangnua Municipality, Wangnua District, Lampang Province, it was found that eating habit was at the moderate
level (60.69%, Mean = 28.88, S.D. = 2.80). Exercise behavior was at the moderate level (68.34%, Mean =
22.86, S.D. = 6.60). Stress management was at the moderate level (69.66%, Mean = 25.87, S.D. = 3.27).
The practice during illness was at the moderate level (78.36%, Mean = 25.83, S.D. =3.33). When there was
the comparison of health behavior of the aging categorized by their personal data, it was found that the aging
with different age, marital status, level of education, income and the condition of congenital disease differed in
food consumption behavior at the significance level of .05. The aging with different marital status, level of
education and the condition of congenital disease differed in exercise behavior at the significance level of .05.
The aging with different marital status and the condition of congenital disease differed in the practice during
illness at the significance level of .05. The aging with the condition of congenital disease differed in stress
management behavior at the significance level of .05.
Keywords: words : Health Behavior, Aging

บทนํา
สํานักงานสถิติแหงชาติระบุวาประเทศไทย ไดถูกจัดใหเปนประเทศที่อยูในสังคมผูสูงอายุมาตั้งแตป พ.ศ.
2548 กล าวคือ ในขณะนั้ น ประเทศไทยมีป ระชากรผูสู งอายุรอยละ 10.40 ของประชากรทั้ งหมด ซึ่ง สํา นัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดพยากรณโครงสรางประชากรไทยกําลังเปลี่ยนผานเขาสู
สังคมผูสูงอายุวา “ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรและเปนสังคมผูสูงอายุสมบูรณแบบภายในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2551-2571 สัดสวนประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.10 เปนรอยละ 23.50 หรือ
1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ การเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ สงผลใหภาวะประชากรของประเทศไทยเขาสูยุค
ที่เรียกวา “ภาวะประชากรผูสงอายุ” ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นมิไดจํากัดขอบเขตอยูเพียงผลกระทบดานประชากรเทานั้น
แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ เปนเสมือนปฏิกิริยาลูกโซที่สงผลกระทบไปยังระบบอื่น ๆ ไดแกผลกระทบดานสุขภาพ
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ และผลกระทบดานชีวิตความเปนอยูและการปรับตัว (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ
ไทย, 2556)
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ตาบลวัง เรหนื เรป็ นต าบลหนึ่งข ง าเรภ วัง เรหนื จั งหวั ดลาปางมีประชากรทั้งหมด 2,190 คน จานวน
ผู้สูง ายุ 379 คนคิดเรป็นร้ ยละ 17.31 ข งประชากรทั้งหมด มีลักษณะเรป็นชนบทกึ่งเรมื ง ประชาชนมีวิถีการดาเรนิน
ชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน ส่วนใหญ่ประก บ าชีพข้าราชการ รับจ้าง ค้าขาย เรกษตรกรรม มีลักษณะคร บครัวเรป็นคร บครัว
ขยายและมีความผูก พั นฉั นเรครื ญาติกับเรพื่ นบ้ าน มีการเรคารพเรชื่ ฟัง คาสั่ง ส นจากผู้ ใหญ่แ ละผู้ที่ าวุโ สกว่ า
ผู้สูง ายุส่วนใหญ่ าศัย ยู่กับลูกหลานและมีส่วนน้ ยที่ าศัย ยู่ กับบุคคล ่ืน ประชาชนส่วนใหญ่เรมื่ ไดรับความ
เรจ็บป่วยจะมาทาการรักษา ที่โรงพยาบาลวังเรหนื แต่เรมื่ ไดรับการบาดเรจ็บหรื การเรจ็บป่วยร้ายแรงก็จะทาการส่งต่
ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลศูนย์ลาปาง (เรทศบาลตาบลวังเรหนื าเรภ วังเรหนื จังหวัดลาปาง, 2558)
จากการที่ผู้วิจัยได้รับผิดช บงานผู้สูง ายุข งโรงพยาบาลวังเรหนื จึงมีความสนใจและให้ความสาคัญใน
เรรื่ งสุขภาพข งผู้สูง ายุที่เรกิดจากการปฏิบัติข งตนเร งและจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่ พฤติกรรมสุขภาพ
ได้แก่ ายุ เรพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ การมีโรคประจาตัวส่งผลต่ พฤติกรรมสุขภาพข งผู้สูง ายุ
ซึ่งส ดคล้ งกับการศึกษาข งวัชพลประสิทธิ์ ก้ นแก้ว (2557) เรพราะปัจจัยที่ส่งผลต่ การปฏิบัติตัวข งผู้สูง ายุใน
การดูแลสุขภาพข งตนเร งนั้น น กจากจะทาให้ทราบถึงปัญหาและความต้ งการที่แท้จริงข งผู้สูง ายุแลว ยังทาให้
ทราบถึงระดับพฤติกรรมข งผู้สูง ายุและเรป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ านส่งเรสริมสุขภาพต่ ไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

- เรพศ
- ายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส
- รายได้
- แหล่งทีม่ าข งราย
- การมีโรคประจาตัว

พฤติกรรมสุขภาพ
- ด้านการรับประทาน าหาร
- ด้านการ กกาลังกาย
- ด้านการปฏิบัตติ นในภาวะเรจ็บป่วย
- ด้านการจัดการความเรครียด

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากร
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้สูง ายุที่ าศัย ยู่ในเรขตเรทศบาลตาบลวังเรหนื าเรภ วังเรหนื
จังหวัดลาปาง ที่มี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไปทั้งหมดจานวน 379 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้แบบส บถามโดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเร ง แบ่งเรป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้ มูลส่วนบุคคล จานวน 7 ข้ พฤติกรรม
สุขภาพด้านการรับประทาน าหาร จานวน 13 ข้ พฤติกรรมสุขภาพด้านการ กกาลังกาย จานวน 10 ข้
พฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเรครียด จานวน 10 ข้ พฤติกรรมสุขภาพด้านการปฏิบัติตนในภาวะเรจ็บป่วย
จานวน 10 ข้
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดานความเชื่อมั่น (Reliability) หาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha Coefficient) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ
0.75
การเก็บรวบรวมขอมูล
นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงเทศบาลตําบลวังเหนือ เพื่อขออนุญาตในการเก็บ
รวบรวม ขอมูลดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
สถิติเชิงพรรณนาที่ใช ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติ Kruskal-Wallis Test, Mann-Whitney U

ผลการศึกษา
ตาราง 1 ระดับพฤติกรรมสุภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
จํานวน (n = 379)
พฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร
ระดับต่ํา (1-26.08)
75
ระดับปานกลาง(26.09-31.68)
230
ระดับสูง (31.69-39)
74
พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ระดับต่ํา(1-16.25)
71
ระดับปานกลาง (16.26-29.46)
259
ระดับสูง (29.47-30)
49
พฤติกรรสุขภาพดานการจัดการความเครียด
ระดับต่ํา(1-22.60)
58
ระดับปานกลาง (22.61-29.13)
264
ระดับสูง (29.14-30)
57
พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะ
เจ็บปวย
69
297
ระดับต่ํา (1-22.50)
13
ระดับปานกลาง (22.51-29.15)
ระดับสูง (29.16-30)
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
ระดับต่ํา (1-92.20)
65
ระดับปานกลาง(92.21-114.66)
260
ระดับสูง(114.67-129)
54
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รอยละ

Mean
28.88

S.D.
2.80

22.86

6.60

25.87

3.27

25.83

3.33

103.44

11.23

19.79
60.69
19.52
18.73
68.34
12.93
15.30
69.66
15.04
18.21
78.36
3.43

17.15
68.60
14.25
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จากตาราง 1 พบวา พฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร (Mean = 28.88, S.D. = 2.80) อยูใน
ระดับปานกลางรอยละ 60.7 พฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียด (Mean = 25.87, S.D. = 3.27) อยูใน
ระดับปานกลางรอยละ 69.7 พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย (Mean = 25.83, S.D. = 3.27) อยู
ในระดับปานกลางรอยละ 78.4 พฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการออกกําลังกาย (Mean = 22.86, S.D. = 6.60) อยู
ในระดับปานกลางรอยละ 63.83 พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม (Mean = 103.44, S.D. = 11.23) อยูในระดับปานกลาง
รอยละ 68.6
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล (เพศ) กับพฤติกรรมสุขภาพ
เพศ
จํานวน (n = 379) Mean rank
เพศกับพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทาน
อาหาร
165
210.92
214
172.87
ชาย
หญิง
เพศกั บ พฤติ ก รรมการสุ ข ภาพด า นการออก
กําลังกาย
165
200.58
ชาย
214
181.85
หญิง
เพศกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นการจั ด การ
ความเครียด
165
178.80
214
198.64
ชาย
หญิง
เพศกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นการปฏิ บั ติ ต นใน
ภาวะเจ็บปวย
165
190.15
ชาย
214
189.88
หญิง
เพศกับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
ชาย
165
202.17
หญิง
214
180.61

Z
-3.285

P Value
0.001

-1.657

0.098

-1.760

0.078

-0.024

0.981

-1.901

0.057

จากตาราง 2 พบวา ขอมูลสวนบุคคล (เพศ) ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P Value = 0.001)
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล (อายุ) กับพฤติกรรมสุขภาพ
อายุ
จํานวน (n = 379)
อายุ กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นการรั บ ประทาน
อาหาร
215
60-69 ป
164
70 ปขึ้นไป
อายุกับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย
60-69 ป
215
70 ปขึ้นไป
164
อายุ กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นการจั ด การ
ความเครียด
215
60-69 ป
164
70 ปขึ้นไป
อายุ กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นการปฏิ บัติ ต นใน
ภาวะเจ็บปวย
215
60-69 ป
70 ปขึ้นไป
164
อายุกับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
60-69 ป
215
70 ปขึ้นไป
164

Mean rank

Z
-2.283

P Value
0.022

-0.483

0.629

-1.262

0.207

-0.600

0.548

-0.025

0.980

201.15
175.38

192.37
186.90
182.87
198.07

187.10
193.80
190.12
189.84

จากตาราง 3 พบวา ขอมูลสวนบุคคล (อายุ) ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P value = 0.022)
ตาราง 4 การเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล (สถานภาพสมรส) กับพฤติกรรมสุขภาพ
สถานภาพสมรส

จํานวน
(n = 379)

สถานภาพกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นการรั บ ประทาน
อาหาร
คู
โสด/หมาย/หยา/แยก
สถานภาพกับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย
คู
โสด/หมาย/หยา/แยก

253
126

253
126
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Mean
rank

Z

P Value

-3.195

0.001

-2.561

0.010

202.61
164.69

200.13
169.66
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ตาราง 4 (ตอ)
สถานภาพสมรส

จํานวน
(n = 379)

สถานภาพกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นการจั ด การ
ความเครียด
คู
โสด/หมาย/หยา/แยก
สถานภาพกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นการปฏิ บัติ ต นใน
ภาวะเจ็บปวย
คู
โสด/หมาย/หยา/แยก
สถานภาพกับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
คู
โสด/หมาย/หยา/แยก

253
126

253
126

253
126

Mean
rank

Z

P Value

-1.675

0.094

-2.403

0.016

-3.100

0.002

196.61
176.73

199.37
171.18

202.30
165.30

จากตาราง 4 พบวา ขอมูลสวนบุคคล (สถานภาพสมรส) กับพฤติกรรมสุขภาพรายดาน พบวา ขอมูลสวน
บุคคล (สถานภาพสมรส) ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพดานการการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพดาน
การออกกําลังกายพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (P Value = 0.001, 0.010, 0.0169 ตามลําดับ)
ตาราง 5 การเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล (ระดับการศึกษา) กับพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับการศึกษา

จํานวน
(n = 379)

ระดับการศึกษากับพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทาน
อาหาร
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
สูงกวาประถมศึกษา
ระดับการศึกษากับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
สูงกวาประถมศึกษา

83
230
66

83
230
66

- Proceedings -

Mean
rank

df

P Value

2

0.000

2

0.000

157.38
181.13
261.95

158.60
188.58
234.42
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ตาราง 5 (ตอ)
ระดับการศึกษา

จํานวน
(n = 379)

ระดั บ การศึ ก ษากั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นการจั ด การ
ความเครียด
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
สูงกวาประถมศึกษา
ระดั บการศึ กษากั บพฤติ กรรมสุ ขภาพด านการปฏิ บัติ ตนใน
ภาวะเจ็บปวย
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
สูงกวาประถมศึกษา
ระดับการศึกษากับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
สูงกวาประถมศึกษา

83
230
66

83
230
66

83
230
66

Mean
rank

df

P Value

2

0.133

2

0.109

2

0.000

168.98
197.40
191.47

168.33
197.40
203.02

151.48
187.87
245.89

จากตาราง 5 พบวา ขอมูลสวนบุคคล (ระดับการศึกษา) กับพฤติกรรมสุขภาพรายดาน พบวา ขอมูลสวน
บุคคล (ระดับการศึกษา) ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารและพฤติกรรมสุขภาพดานการ
ออกกําลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P Value = 0.000, 0.000 ตามลําดับ)
ตาราง 6 การเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล (รายได) กับพฤติกรรมสุขภาพ
รายได

จํานวน
(n = 379)

รายไดกับพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร
1-999 บาท
1000 บาทขึ้นไป
รายไดกับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย
1-999 บาท
1000 บาทขึ้นไป
รายไดกับพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียด
1-999 บาท
1000 บาทขึ้นไป
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190
189
190
189
190
189

Mean
rank

Z
-3.357

P
Value
0.001

-0.844

0.399

-1.722

0.085

171.28
208.82
194.72
185.26
199.5
180.35
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ตาราง 6 (ตอ)
รายได

จํานวน
(n = 379)

รายไดกับพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะ
เจ็บปวย
1-999 บาท
1000 บาทขึ้นไป
รายไดกับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
1-999 บาท
1000 บาทขึ้นไป

190
189

190
189

Mean
rank

Z
-1.993

P
Value
0.051

-0.490

0.624

200.99
178.96

192.75
187.24

จากตาราง 6 พบวา ขอมูลสวนบุคคล (รายได) กับพฤติกรรมสุขภาพรายดาน พบวา ขอมูลสวนบุคคล (รายได)
แตกตางกันมีพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (P Value = 0.001)
ตาราง 7 การเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล (การมีโรคประจําตัว) กับพฤติกรรมสุขภาพ
การมีโรคประจําตัว

จํานวน
(n = 379)

การมีโรคประจําตัวกับพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทาน
อาหาร
ไมมีโรคประจําตัว
มีโรคประจําตัว
การมีโรคประจําตัวกับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ไมมีโรคประจําตัว
มีโรคประจําตัว
การมี โ รคประจํ า ตั ว กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นการจั ด การ
ความเครียด
ไมมีโรคประจําตัว
มีโรคประจําตัว
การมีโรคประจําตัวกับพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะ
เจ็บปวย
ไมมีโรคประจําตัว
มีโรคประจําตัว
การมีโรคประจําตัวกับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
ไมมีโรคประจําตัว
มีโรคประจําตัว
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144
235

144
235
144
235

144
235

144
235

Mean
rank

Z
-0.940

P
Value
0.347

-0.082

0.935

-1.359

0.174

-1.714

0.087

-0.790

0.429

196.71
185.89

190.5
189.64
180.30
195.94

177.90
197.41

184.32
193.48
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จากตาราง 7 พบวา ขอมูลสวนบุคคล (การมีโรคประจําตัว) ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพ
ดานการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย พฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียด
พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตัวในภาวะเจ็บปวยไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P Value
= 0.347, 0.935, 0.174, 0.087 ตามลําดับ)

สรุปผลการศึกษา
เพศ พบวา กลุมประชากรที่มีขอมูลสวนบุคคล (เพศ) ที่ตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทาน
อาหารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P Value = 0.001) ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุ
เพศชายมีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารดีกวาผูสูงอายุเพศหญิง เนื่องจากโดยธรรมชาติผูชายมักมี
รูปรางสูงใหญกวาผูหญิง และผูชายมักทํางานหนักมากกวาผูหญิง ซึ่งผูหญิงมักไดทํางานที่เบาหรือใชพลังงานนอย
กวา ผูหญิงจึงมีพฤติกรรมการบริโภคแตกตางจากเพศชาย เชน เพศชาย รับประทานหารอาหาร 3 มื้อ โดยไม
รับประทานจุบจิบ สวนเพศหญิงมักรับประทานจุบจิบ และบางครั้ง รับประทานอาหารไมครบ 3 มื้อ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของขวัญดาว กลั่นรัตน (2554) ไดศึกษาพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
พบวา ผูสูงอายุที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของวรรณวิมล เมฆวิมล
(2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูสูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม
พบวาผูสูงอายุที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารไมแตกตางกัน
อายุ พบวา กลุมประชากรที่มีขอมูลสวนบุคคล (อายุ) ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาสุขภาพดานการ
รับประทานอาหารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P Value = 0.022)ผลการวิเคราะหพบวา
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารดีกวาผูสูงอายุที่มีอายุ 70 ปขึ้นไปเนื่องจากกลุมนี้เปน
กลุมผูสูงอายุที่ตองดูแลใสใจในเรื่องของอาหารที่ รับประทานเปนพิเศษ และตองเผชิญกับปญหาดานสุขภาพจากการ
เสื่อมโทรมของสุขภาพรางกาย ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของวรรณวิมล เมฆวิมล(2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผูสูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพดานการ
รับประทานอาหารไมแตกตางกัน
สถานภาพสมรส พบวา ขอมูลสวนบุคคล (สถานภาพสมรส) กับพฤติกรรมสุขภาพรายดาน พบวา ขอมูล
สวนบุคคล (สถานภาพสมรส) ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพดานการการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพ
ดานการออกกําลังกายพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P Value = 0.001, 0.010, 0.0169 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P Value =
0.094) ผลการวิเคราะหพบวาผูที่มีสถานภาพสมรสคูมีพฤติกรรมสุขภาพดานการการรับประทานอาหาร พฤติกรรม
สุขภาพดานการออกกําลังกาย พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยดีกวาสถานภาพโสด หมาย หยา
แยกทั้งนี้ อาจเนื่องจากสถานสมรสจะแสดงถึงลักษณะความสัมพันธทั้งทางดานสังคมและจิตใจระหวางบุคคลและ
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากระบบครอบครัว การมีคูชีวิต จะมีความผูกพันตอกันอยางลึกซึ้งระหวางคูสมรส
กับคูสมรสเมื่อคูสมรสเจ็บปวยจะมีคนดูแลชวยเหลือเอาใจใสตอกัน ตางจากกลุมสถานภาพสมรสอื่นที่อยูอยางโดด
เดี่ยวที่ตองชวยเหลือตัวเองทั้งปกติและยามเจ็บปวย จึงทําใหผูที่มีสถานภาพโสด หมาย หยา แยกกัน ตองใสใจตนเอง
ใฝหาความรูที่ถูกตองและพยายามดูแลตนเองเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรงเพราะไมมีผูดูแล หากเจ็บปวยจะเกิดปญหา
อื่น ๆ ตามได เชน คาใชจายไมพอ ไมมีคนเฝายามเจ็บปวย จึงทําใหผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีพฤติกรรม
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สุขภาพที่แตกตางซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ขวัญดาว กลั่นรัตน (2554) ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มี
พฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของเบญจมาศ นาควิจิตร (2551) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและความสุขของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทยกรุงเทพมหานคร พบวาผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม
แตกตาง
ระดับการศึกษา พบวา กลุมประชากรที่มีขอมูลสวนบุคคล (ระดับการศึกษา) ที่แตกตางกันมีพฤติกรรม
สุขภาพดานการรับประทานอาหารและพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 (P Value = 0.000, 0.000 ตามลําดับ) โดยพบวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกวาประถมศึกษา
ขึ้นไปมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่ระดับการศึกษาประถมศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา เพราะการศึกษา
เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงมีความสามารถในการ
แสวงหาความรูและขาวสารตางๆจากแหลงที่เปนประโยชนและแหลงนันทนาการตางๆไดมากกวาผูที่มีการศึกษานอย
กวาโดยเฉพาะในเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายตลอดจนการทํากิจกรรมในกลุมของผูสูงอายุ
อยางสม่ําเสมอ ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงสามารถเขาใจการกระทําตางๆ ไดดีกวาและสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปใชไดมากกวาผูสูงอายุกลาที่จะซักถามปญหาที่สงสัยหรือไมเขาใจมากกวา การศึกษาจึงมีสวนชวยใหบุคคลไดรับ
ทราบและเขาใจขอมูลความรูความเขาใจพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพชวยใหบุคคลมีความสามารถในการตัดสินใจ
แกไขปญหาไดอยางถูกตองและมั่นใจซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของธราธร ดวงแกว และหิรัญญา เดชอุดม (2550)
ไดศึกษาพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม พบวา ระดับการศึกษาตางกัน มี
พฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และขวัญดาว กลั่นรัตน (2554 ) ไดศึกษาปจจัย
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พบวา ผูสูงอายุที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน
รายได พบวา กลุมประชากรที่มีขอมูลสวนบุคคล (รายได) แตกตางกันมีพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพดาน
การรับประทานอาหารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P Value = 0.001) โดยพบวาผูสูงอายุที่มี
รายไดตั้งแต 1000 บาทขึ้นไปมีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับปรทานอาหารดีกวาผูสูงอายุที่มีรายไดต่ํากวา 1000 บาท
อาจเนื่องจากรายได เปนตัวบงชี้ถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงแหลงประโยชนของบุคคล ซึ่งเปน
ปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลและมีความสําคัญตอการดํารงชีพ เพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานและความสามารถ
ในการดูแลตนเอง ผูสูงอายุที่มีรายไดพอเพียง สามารถที่จะซื้ออาหารที่มีประโยชนในการดํารงสุขภาพทางกายให
แข็งแรง และตอบสนองความตองการดานการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย อาจกลาวไดวารายไดเปนปจจัยที่สําคัญใน
การดํารงชีวิตของคนในสังคมปจจุบันที่สนองความตองการดานตาง ๆ รายไดนับเปนปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
สําคัญตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ในปจจุบันรายไดเปนสิ่งที่ทําใหผูสูงอายุมีโอกาสที่จะไดรับการตอบสนองความ
ตองการในดานตาง ๆ รวมทั้งเปนแหลงปจจัยที่มีผลทําใหเกิดความผาสุกในครอบครัวสอดคลอง สอดคลองกับ
การศึกษาของเบญจมาศ นาควิจิตร (2551) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองและความสุขของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร พบวา
ผูสูงอายุที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแตกตางกัน
การมีโรคประจําตัว พบวา ขอมูลสวนบุคคล(การมีโรคประจําตัว)ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมพฤติกรรม
สุขภาพดานการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย พฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการ
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ความเครียด พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตัวในภาวะเจ็บปวยไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (P Value = 0.347, 0.935, 0.174, 0.087 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ธราธร ดวงแกว และ
หิรัญญา เดชอุดม (2550) ไดศึกษาพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา
ภาวการณมีโรคประจําตัวตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการนําวิจัยไปใช
1.1 ใชเปน ขอ มูล พื้น ฐานสํา หรั บผู บริ หารโรงพยาบาลวั งเหนื อ เทศบาลตํ าบลวั ง เหนือ ในการกํ าหนด
นโยบายแนวทางปฏิบัติและแบบแผนการดําเนินงานสุขศึกษาใหแกผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ
ที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป
1.2 ในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุใหสอดแทรกผลการวิจัยนี้ โดย
การใหพยาบาลทราบถึงภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนของตนเองเปนอยางไร เพื่อนํามาเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการพยาบาลตอไป
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในดานอื่น ๆ ของผูสูงอายุใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เชน การปองกัน
อุบัติเหตุการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ
2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ
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บทคัดยอ
งานวิจั ยเชิง สํารวจครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึ กษาภาวะโภชนาการของบุคลากร พฤติกรรมสุขภาพของ
บุคลากร และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย จํานวน 213 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา โดยมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑมาตรฐาน รอยละ
45.1 การบริโภคอาหารอยูในระดับควรปรับปรุง รอยละ 71.8 มีการออกกําลัง รอยละ 55.9 มีอารมณอยูในระดับดี
รอยละ 80.3 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รอยละ 60.1 สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เพศ (p-value < 0.001) อายุ (p-value = 0.004) โรคประจําตัว (p-value <
0.001) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (p-value = 0.024) และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (p-value = 0.049)
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ ใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับบุคลากรทางสุขภาพ เพื่อประกอบการกําหนด
แนวทางการแกไขปญหาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของบุคลากรไดถูกตองเหมาะสมตอไป
คําสําคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ ภาวะโภชนาการ

Abstract
he objectives of this descriptive research were to study nutritionalstatus and health behaviors of
personnel and to study the factors affected with nutritionalstatus. The population were 213. The data were
collected by using a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard
deviation and Chi-square.
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The results revealed that the nearly a half of population were over nutritional status (45.1%), food
consumption in poor level (71.8%), exercise (55.9%), mental in good level (80.3%), alcohol drinking (60.1%).
showed that the factors affected statistically significant with nutritional status at 0.05 level were sex
(p-value < 0.001), age (p-value = 0.004), disease (p-value < 0.001), alcohol drinking (p-value = 0.024) and
smoking (p-value = 0.049).
Information obtained from this study will provide basic information for health professionals to develop
guidelines. The problem of personel health behaviors and nutritional status was most appropriate.
Keywords: Health behavior, nutritional status
.

บทนํา
การบริโภคอาหารที่ไมถูกตองตามหลักโภชนาการและขาดการออกกําลังกายประจําวัน เปนปญหาที่สําคัญ
ของบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข ทําใหเกิดผลตอสุขภาพในดานตาง ๆ ตามมา และเมื่อพิจารณา
ถึงโรคที่เปนปญหาสุขภาพของคนไทยในอดีตและปจจุบันมีความแตกตางกันอยางชัดเจน โดยในอดีตสวนใหญจะเปน
ลักษณะของโรคติดตอตาง ๆ เชน โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก แตในปจจุบันโรคเหลานี้มีแนวโนมลดลงโดยสวนใหญ
แลวเปนโรคไมติดตอ โรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนโรคเรื้อรังตาง ๆ (ฤทัยชนก กุลสืบ และวรัญญา เชื้อ
ทอง, 2550)
จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2558 พบวาสาเหตุการตาย 5 ลําดับแรกทั้งประเทศ
ไทย ไดแก โรคหัวใจ อัตราตาย (55.8 ตอแสนประชากร) ความดันโลหิตสูง อัตราตาย (14.5 ตอแสนประชากร) ติด
เชื้ อในกระแสเลือ ด อั ตราตาย (12.11 ตอ แสนประชากร) โรคเบาหวาน อัต ราตาย (8.8 ต อแสนประชากร) และ
โรคมะเร็งตับ อัตราตาย (8.62 ตอแสนประชากร) ซึ่ง 3 ใน 5 โรคดังกลาว ประกอบดวย โรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูง และโรคเบาหวานเปนโรคที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเกิดจากการดําเนินวิถีชีวิตที่ไมถูกตองหรือมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไมเหมาะสม โดยอยางยิ่งการขาดการออกกําลังกาย บริโภคอาหารไมถูกตอง (สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2558)
จากผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปาประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 213
ราย พบวา บุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา มีภาวะน้ําหนักเกิน คิดเปนรอยละ 15.38 น้ําหนักต่ํากวาเกณฑหรือ
รูปรางผอม คิดเปนรอยละ 10.65 และโรคอวน คิดเปนรอยละ 18.34 นอกจากนั้นผูที่มีภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน
เกิดภาวะแทรกซอนโรคตาง ๆ ไดแก โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง และกรดยูริกในเลือดสูง (กลุมงานอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย โรงพยาบาลเวียงปาเปา, 2557)
จากพฤติกรรมการการบริโภคอาหารที่ไมถูกตองตามหลักโภชนาการและการออกกําลังกายที่ไมสม่ําเสมอ
และผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปาในป 2557 ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพและภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษานี้จะเปนขอมูลพื้นฐาน
ที่จะนําไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปาใหมีประสิทธิภาพ
อันจะสงผลใหบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา มีสุขภาพและคุณภาพที่ดี เพื่อเปนแบบอยางในดานพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีแกประชาชนตอไป
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของบุคลากรและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลเวียงปาเปา
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา
วิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- รายได
- ระดับการศึกษา
- ลักษณะงาน
- โรคประจําตัว

ภาวะโภชนาการ
-ภาวะโภชนาการต่ํากวา
มาตรฐาน
-ภาวะโภชนาการปกติ
-ภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน

พฤติกรรมสุขภาพ
- พฤติกรรมการบริโภค
- พฤติกรรมการออกกําลังกาย
- พฤติกรรมดานอารมณ
-พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล
-พฤติกรรมการสูบบุหรี่

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ที่ยินดี
และใหความรวมมือในการวิจัย โดยมีกลุมประชากรจํานวน 213 คน การศึกษาครั้งนี้ศึกษากับประชากร
เครื่องมือและอุปกรณทใี่ ชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 7 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 7 ขอ
สวนที่ 2 แบบบันทึกภาวะโภชนาการ จํานวน 1 ขอ
สวนที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จํานวน 14 ขอ
สวนที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมการออกกําลังกาย จํานวน 8 ขอ
สวนที่ 5 แบบวัดพฤติกรรมดานอารมณ จํานวน 10 ขอ
สวนที่ 6 แบบวัดพฤติกรรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 10 ขอ
สวนที่ 7 แบบวัดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 10 ขอ
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูศึกษานําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาความถูกตองเหมาะสมของภาษาและ
ความตรงของเนื้อหาและนําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงคําถามใหถูกตองเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
หลังจากผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมดไปทดลองใช (Try out) กับกลุมบุคลากรสาธารณสุข ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
กลุม ประชากรที่ ศึก ษา จํ านวน 30 คน ที่ ปฏิ บัติ งานในโรงพยาบาลวัง เหนือ อํ าเภอวัง เหนือ จั งหวัด ลํา ปาง และ
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha) ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบเทากับ 0.820
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง และ
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําหนังสือจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการ
โรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และผูวิจัยเขาพบผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และ
แนะนํ าตัวต อกลุ มประชากร เพื่ อชี้แจงรายละเอียดในการดําเนินการศึก ษา ประสานงาน และแจ งวัน ในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล ขออนุญาต และขอความรวมมือในการทําการศึกษา
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแนะนําตัวตอกลุมประชากร ชี้แจงวัตถุประสงคประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับ หลังจากนั้นผูวิจัยชี้แจงการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการ เพื่อใหกลุมตัวอยางทราบ
และตอบแบบสอบถามดวยตนเอง โดยผูที่ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความถูกตอง ตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับทุกขอ
บันทึกผลของขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและนําขอมูลไปวิเคราะหในขั้นตอนตอไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิ ติ พ รรณนา (Description statistic) ได แ ก ค า ความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ (percentage) ค า เฉลี่ ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เปนตน
2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analysis Statistic) โดยใชคาสถิติไคสแควร (Chi-Square)

ผลการศึกษา
1. ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล พบวาประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 71.4 โดยกลุมอายุที่มีจํานวนมากที่สุดคือ
31-40 ป รอยละ 37.1 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด รอยละ 61.5 และเมื่อจําแนกตามรายไดพบวารายไดสูงกวา
16,000 บาท มีมากที่สุด รอยละ 46.0 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 68.1 และมีลักษณะ
งานปฏิบัติงานเฉพาะเวรเชามากที่สุด รอยละ 38.5 สวนใหญเปนผูที่ไมมีโรคประจําตัว รอยละ 78.4 และเปนผูที่มีโรค
ประจําตัว ไดแก โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ โรคความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร โรคไทรอยด โรคปวดหลังและ
โรค SLE รอยละ 21.6
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2. ภาวะโภชนาการของบุคลากร
ตาราง 1 จํานวนและรอยละจําแนกตามภาวะโภชนาการ
ภาวะโภชนาการ

จํานวน (N = 123 คน)

รอยละ

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ

21

9.9

น้ําหนักปกติ

96

45.1

ภาวะโภชนาการเกิน

96

45.1

รวม

213

100.0

จากตารางที่ 1 พบวา ประชากรโดยรวมมีภาวะโภชนาการปกติและภาวะโภชนาการเกินเกณฑมาตรฐาน
จํานวน 96 คน รอยละ 45.1 รองลงมาคือ ภาวะโภชนาการน้ําหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 21 คน รอยละ 9.9
3. พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหารในภาพรวมอยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.1620
มีพฤติกรรมการออกกําลังกาย รอยละ 55.9 มีพฤติกรรมดานอารมณเกี่ยวกับการผอนคลายความเครียดในภาพรวม
อยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.82 พฤติกรรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รอยละ 60.1 และไมมีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ รอยละ 87.3
4. ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลและภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย
ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับภาวะโภชนาการ
ขอมูลสวนบุคคล

ภาวะโภชนาการ
Chi-square

df

p-value

เพศ

17.647

2

.000**

อายุ

19.245

6

.004**

สถานภาพสมรส

5.651

4

.227

รายได

4.956

6

.549

ระดับการศึกษา

6.096

6

.413

ลักษณะงาน

3.537

4

.472

โรคประจําตัว

45.801

14

.000**

หมายเหตุ: **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที่ 2 พบวา ขอมูลทั่วไปที่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก เพศ (p-value < 0.001) อายุ(p-value = 0.004) โรค
ประจําตัว (p-value < 0.001) และขอมูลสวนบุคคลที่ไมมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการ ไดแก สถานภาพสมรส
(p-value = 0.227) รายได (p-value = 0.227) ระดับการศึกษา (p-value = 0.413) ลักษณะงาน (p-value = 0.472)
5. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย
ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพกับภาวะโภชนาการ
พฤติกรรมสุขภาพ

ภาวะโภชนาการ
Chi-square

df

p-value

การบริโภคอาหาร

.245

2

.885

การออกกําลังกาย

2.372

2

.305

อารมณ

1.346

4

.853

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

7.456

2

.024*

พฤติกรรมการสูบบุหรี่

6.023

2

.049*

หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ได แ ก การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล (p-value = 0.024) และพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ (p-value = 0.049) ส ว น
พฤติ กรรมการบริโ ภคอาหาร (p-value = 0.885) พฤติ ก รรมการออกกํ า ลั งกาย (p-value = 0.305) พฤติก รรม
ทางดานอารมณ (p-value = 0.853) ไมมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการ

สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
พบวา ประชากรโดยรวมมีภาวะโภชนาการปกติและภาวะโภชนาการเกินเกณฑมาตรฐาน รอยละ 45.1 รองลงมาคือ
ภาวะโภชนาการน้ําหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน รอยละ 9.9 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในภาพรวมอยูในระดับ
พอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.1620 มีพฤติกรรมการออกกําลังกาย รอยละ 55.9 มีพฤติกรรมดานอารมณเกี่ยวกับการ
ผ อ นคลายความเครี ย ดในภาพรวมอยู ใ นระดั บ พอใช มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 1.82 พฤติ ก รรรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล รอยละ 60.1 และไมมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ รอยละ 87.3
ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ได แ ก เพศ อายุ โรคประจํ า ตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ภาวะโภชนาการของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลเวี ย งป า เป า จั ง หวั ด เชี ย งราย อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.05 และข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ได แ ก
สถานภาพสมรถ รายได ระดับการศึกษา ลักษณะงาน ไมมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เพศ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับภาวะโภชนาการของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา
พบวา เพศมีความสัม พันธ กับภาวะโภชนาการของบุ คลากรในโรงพยาบาลเวี ยงปา เปา จังหวัดเชี ยงราย อยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 สอดคล อ งกั บ นงลั ก ษณ สุ ข เอี่ ย มและวาสนา ชุ ห า (2554) ที่ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี
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ความสัมพันธตอภาวะโภชนาการเกิน ของตํารวจภูธรเมืองชลบุรี พบวา เพศมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากเพศหญิงและเพศชายเมื่อมีอายุมากขึ้นมักมีโอกาสน้ําหนักเพิ่มขึ้นได เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในทิศทางที่เสื่อมลง ความสามารถในการทํากิจกรรมตาง ๆ ก็ลดลง เมื่อการบริโภคอาหาร
ของรางกายยังคงเปนปกติเหมือนเดิม เทาเดิม หรือมากกวา จึงเกิดการสะสมของพลังงานและสารอาหารที่เปน
สวนเกินไว ประกอบกับรางกายมีการหลั่งฮอรโมนลดลงทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีผลทําใหเกินการยับยั้งศูนยควบคุม
อุณหภูมิของรางกายในตอมใตสมอง อุณหภูมิรางกายจึงลดลง สงผลใหอัตราการเผาผลาญในเซลลลดลง
อายุ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับภาวะโภชนาการของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา
พบวา อายุมีความสัมพั นธกับภาวะโภชนาการของบุค ลากรในโรงพยาบาลเวียงปา เปา จัง หวัดเชี ยงราย อยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 สอดคล อ งกั บ นงลั ก ษณ สุ ข เอี่ ย มและวาสนา ชุ ห า (2554) ที่ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธตอภาวะโภชนาการเกิน ของตํารวจภูธรเมืองชลบุรี พบวา อายุมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากเพศหญิงและเพศชายเมื่อมีอายุมากขึ้นมักมีโอกาสน้ําหนักเพิ่มขึ้นได เนื่องจากบุคลากร
ที่มีอายุมากขึ้นมักโอกาสน้ําหนักเพิ่มขึ้นได เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในทิศทางที่เสื่อมลง การทํางานของ
เซลลและอวัยวะเสื่อมลง ความสามารถในการทํากิจกรรมตาง ๆ ก็ลดลง เมื่อการบริโภคอาหารของรางกายยังคงเปน
ปกติเหมือนเดิม เทาเดิม หรือมากกวา จึงเกิดการสะสมของพลังงานและสารอาหารที่เปนสวนเกินไว ประกอบกับ
รางกายมีการหลั่งฮอรโมนลดลง มีผลทําใหเกินการยับยั้งศูนยควบคุมอุณหภูมิของรางกายในตอมใตสมอง อุณหภูมิ
รางกายจึงลดลง สงผลใหอัตราการเผาผลาญในเซลลลดลง ดั้งนั้นจึงทําใหมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น
โรคประจํ าตั ว ผลการวิ เคราะห ความสั ม พั น ธร ะหว า งโรคประจํ า ตัว กั บ ภาวะโภชนาการของบุ ค ลากร
ในโรงพยาบาลเวียงปาเปาพบวา โรคประจําตัวมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปา
เปาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการวิเคราะหขอมูลพบวาบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย ผูที่มีโรคประจําตัวซึ่งไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ และโรคปวดหลัง จะมีภาวะ
โภชนาการเกินเกณฑเปนสวนใหญ จึงทําใหโรคประจําตัวมีความสัมพันธกับภาวะโภชนากร
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพกับภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานของบุคลากรโรงพยาบาล
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ผลการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งพฤติ ก รรมการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลกับภาวะโภชนาการของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสุภัค เพ็ชรนิล (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของคนวัยทํางาน
ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี พบวา พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับภาวะ
โภชนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา คนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมีอัตราความเสี่ยงตอการเปนโรคอวนสูง
เนื่องจากผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนระยะเวลาตอเนื่องจะทําใหการรับรสผิดปกติ จึงทําใหผูที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมักจะชอบรับประทานอาหารรสจัด เชน หวานจัด เค็มจัด เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด เปนตน และเมื่อดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจะตองมีอาหารหรือกับแกลมทําใหรับประทานกับแกลมในปริมาณที่มากโดยไมรูตัว ซึ่งสงผลใหผูที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นมีภาวะโภชนาการเกิน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่กับภาวะโภชนาการ
ของบุ คลากรในโรงพยาบาลเวี ยงปา เปา พบวา การสู บบุ ห รี่มี ความสั มพั น ธกั บภาวะโภชนาการของบุ ค ลากรใน
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โรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับนงลักษณ สุขเอี่ยม
และวาสนา ชุหา (2554) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอภาวะโภชนาการเกิน ของตํารวจภูธรเมืองชลบุรี พบวา
พฤติกรรมการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการเกินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากบุคลากรสวนใหญที่
สูบบุหรี่ จะสูบบุหรี่เมื่อมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลรวมดวย ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมีความเสี่ยงตอ
โรคอวนสูง และดื่มระยะเวลาตอเนื่องจะทําใหการรับรสผิดปกติไป ทําใหรับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม เปรี้ยว
เผ็ดจัด และมีการกินกับแกลมในปริมาณที่มาก จึงทําใหบุคลากรที่สูบบุหรี่นั้นมีภาวะโภชนาการเกิน
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ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ในพื้นที่อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา
The risk behaviors characteristic of stroke patients in Dok Kham Tai district,
Phayao province
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงดานบุคคล และสิ่งแวดลอมของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ประชากรคือผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือดสมอง ในเขตอําเภอดอกคําใตจํานวน 12 ตําบลที่ขึ้น
ทะเบียนผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดอกคําใต ในระหวางป พ.ศ. 2556-2558 จํานวน 65 คน เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่ใชเก็บขอมูลผูปวยระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2559 โดยใชสถิติพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา
กลุมประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 52.31 อายุ 65 ปขึ้นไป รอยละ 53.85 ขอมูลดานสุขภาพมีโรคประจําตัว
รอยละ 73.85 โดยเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 77.08 บุคคลในครอบครัวมีโรคประจําตัว รอยละ 41.54 โดยเปน
โรคเบาหวาน รอยละ 55.56 ขอมูลดานกายภาพ ระยะทางจากที่พักถึงโรงพยาบาลมากกวา 5 กิโลเมตร รอยละ
90.77 เดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถยนตสวนตัว รอยละ 58.46 มีความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาล รอยละ
90.77 ขอ มู ลด า นพฤติ กรรมเสี่ ยง เมื่ อ จํา แนกรายด า นพบวา พฤติ ก รรมเสี่ ย งสู ง สุด คื อ ด า นการออกกํ า ลัง กาย
คาเฉลี่ยเทากับ 3.62 พบวา ออกกําลังกาย แตละครั้งใชเวลานอยกวา 20-30 นาที มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ซึ่งมี
พฤติกรรมเสี่ยงอยูในระดับสูง และออกกําลังกายนอยกวาสัปดาหละ 3 ครั้ง เชน เดิน วิ่ง เตนแอโรบิก ปนจักรยาน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง พฤติกรรมเสี่ยงดานการเผชิญความเครียดพบวา
กลุมประชากรมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด 3 อันดับ ดังนี้ รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ อารมณไมดี วุนวายใจ ไมอยากพบปะ
ผูคน คาเฉลี่ยเทากับ 2.91 รองลงมา คือ เผชิญกับเหตุการณที่กอใหเกิดความเครียดในชีวิตประจําวัน คาเฉลี่ยเทากับ
2.89 และนอนไมหลับกังวลใจคาเฉลี่ยเทากับ 2.71
คําสําคัญ: พฤติกรรมเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดพะเยา
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Abstract
The objective was to study the risk behaviors characteristic of host and environment in stroke patients
who was registration in Dok Kham Tai hospital between 2013–2015, and lived in 12 sub district in Dok Kham Tai
hospital Phayao province. The 65 patients were collected the data from February to March, 2016 by
questionnaire using. The descriptive statistics was used in terms of frequency, percentage, means and standard
deviation. The majors of respondents was female (52.31%), age more than 65 years old (53.85%), congenital
disease (73.85%) including hypertension disease (77.08%), congenital disease in their family (41.54%) including
diabetes mellitus(55.56%), the distance from their home to hospital more than 5 kms. (90.77%), private car
traveling (58.46%), convenient traveling (90.77). The exercise factor, the most major risks was exercise less
than 20–30 minutes (mean = 3.71) and less than 3 times per week (mean = 3.54). The serious factor, the most
major risks was Feeling irritable, annoyance, moody, upheavals, do not want to meet people (mean = 2.91),
faced with events that cause stress (mean = 2.89), and Insomnia, nervousness (mean = 2.71)
Keywords: Risk behaviors, Stroke disease patient, Phayao province

บทนํา
โรคหลอดเลื อ ดสมอง (Cerebrovascular disease, stroke) หรื อ โรคอั ม พฤกษ อั ม พาตเป น โรคทางระบบ
ประสาทที่ พ บบ อ ยและเป น ป ญ หาสาธารณสุ ข ที่ สํ า คั ญ ของโลกและประเทศองค ก ารอั ม พาตโลก (World Stroke
Organization, 2010) รายงานสาเหตุการตายจากโรคหลอดเลือดสมองเปนอันดับ 2 ของประชากรอายุมากกวา 60 ป
ทั่วโลกและเปนสาเหตุการตายเปนอันดับ 5 ของประชากรอายุมากกวา 15-59 ป และในแตละปมีคนทั่วโลกเสียชีวิต
จากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 6 ลานคน ซึ่งมากกวาคนทั่วโลกที่เสียชีวิตดวยโรคเอดส วัณโรค และโรคมาลาเรีย
รวมกันทั้งนี้องคการอัมพาตโลกคาดการณวาในป พ.ศ. 2558 คนทั่วโลกจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองถึง 6.5
ลานคน จํานวนผูปวยและเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรทั้งโลกเขาสูภาวะ
ผูสูงอายุมากขึ้นและ สวนใหญจะอยูในประเทศกําลังพัฒนาไดมีการประมาณวาผูปวยที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือด
สมองจะเพิ่มเปน 2 เทาเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2535 และ 2563 รายงานสถิติสาธารณสุขในรอบ 10 ปที่ผานมา
(พ.ศ. 2544-2553) พบวาอัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมองตอประชากรแสนคนในป พ.ศ. 2544 คือ 18.2 ตอมามี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งป พ.ศ. 2553 เปน 27.5 นอกจากนี้ขอมูลจากสํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศไดรายงาน 10 ลําดับแรกของการตายในประชากรไทยป พ.ศ. 2547 พบวาการตายในประชากรเพศชายดวย
โรคหลอดเลือดสมองพบอยูในลําดับ 3 และในประชากรเพศหญิงพบอยูในลําดับ 1 สวนในป พ.ศ. 2552 พบวา การ
ตายดวยโรคหลอดเลือดสมองนําขึ้นมาอยูในลําดับ 1 ทั้งในประชากรเพศชายและเพศหญิง
สถานการณโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยจากรายงานสถิติสาธารณสุขในรอบ 10 ป ที่ผานมา (พ.ศ.
2546-2555) ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบวา อัตราตายดวยโรคหลอดเลือด
สมองตอประชากร 100,000 คนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเมื่อพิจารณาแยกในปพบวา อัตราตายเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2551 จาก 20.8 เปน 31.7 ในป 2555 ในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุสําคัญของการ
สูญเสียอันดับ 3 ในผูชายรองจากอุบัติเหตุจราจรและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และอันดับ 2 ในผูหญิงรอง
จากโรคเบาหวาน (สํานักโรคไมติดตอกรมควบคุมโรค, 2555)
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โรงพยาบาลดอกคําใตเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงมีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน ที่มา
รักษาที่โรงพยาบาลดอกคําใตป 2556 จํานวน 44 รายป 2557 จํานวน 50 รายป 2558 จํานวน 79 รายจะเห็นวาพบ
คอนขางมากในแตละปและมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (งานศูนยขอมูลกลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศโรงพยาบาล
ดอกคําใต จังหวัดพะเยา, 2558) ซึ่งการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันนั้น หลังความเจ็บปวย (Post
Stroke) แลวผูปวยจะยังมีความพิการหลงเหลืออยูมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงมาก ผูศึกษาในฐานะเปนผูที่ปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองดังกลาว แตยังไมมีการศึกษาขอมูลโรคหลอด
เลือดสมองและขาดการวางแผนแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาปจจัยเสี่ยง
ของกลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อชวยในการติดตามและชวยเหลือผูปวย สามารถลดความสูญเสียจากโรคและ
สามารถวางแผนการรักษาพยาบาล รวมทั้งสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดอยางตอเนื่อง

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
เปนการศึกษาเชิงพรรณนา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ขอมูลทั่วไป
- อายุ
- เพศ
- โรคประจําตัว
- ดัชนีมวลกาย

ปจจัยเสี่ยง
1) การรับประทานอาหาร
2) การดื่มแอลกอฮอล
3) การสูบบุหรี่
4) การออกกาลังกาย
5) การเผชิญสภาวะเครียด

การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนประชากรที่มีคุณสมบัติเปนผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือด
สมอง (stroke) และขึ้นทะเบียนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลดอกคําใตซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ของอําเภอ
ดอกคําใตจังหวัดพะเยาตั้งแตป พ.ศ. 2556–2558 ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ 12 ตําบล 125 หมูบาน 22,231
ครัวเรือน มีผูปวยรวมทั้งสิ้น 65 ราย
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เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการศึกษา
แบบสอบถาม แบงออกเปน มี 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและสภาพเศรษฐกิจ
ซึ่งเปนคําถามมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (check list) และเติมขอความ จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพ เปนคําถามมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (check list)
และเติมขอความจํานวน 13 ขอแบงเปน ปจจัยดานสุขภาพจํานวน 5 ขอและปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพจํานวน 8 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานกายภาพ เปนคําถามมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (check list)
และเติมขอความจํานวน 3 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูศึกษานําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาความถูกตองเหมาะสมของภาษาและ
ความตรงของเนื้อหาและนําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงคําถามใหถูกตองเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
หลังจากนั้นนําไปทดลองใชกับกลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ในพื้นที่โรงพยาบาลใกลเคียง จํานวน 30 คนซึ่งมีความ
คลายคลึงกับกลุมประชากรจริงที่จะทําการศึกษา จากนั้นนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
โดยหาหาความเชื่อมัน (Reliability) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.854
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาทํ า การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด ว ยตนเองโดยทํ า หนั ง สื อ ผ า นบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยพะเยาถึงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาผู
ศึกษาสํารวจขอมูลเกี่ยวกับกลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลดอกคําใต โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
ออกเก็บขอมูลภาคสนามพบปะกลุมประชากรแนะนําตนเองพรอมทั้งอธิบาย
ตาราง 1 เกณฑการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
ชวงคะแนนเฉลี่ย
1.00–2.33
2.34–3.67
3.68–5.00

ระดับพฤติกรรมเสี่ยง
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจก
แจงความถี่รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. ขอมูลสวนบุคคล
จากตาราง 1 แสดงขอมูลสวนบุคคล พบวา ประชากรสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.31 อายุ 65
ปขึ้นไป รอยละ 53.85 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 56.92 อาชีพ พบวา ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ
41.54 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน พบวา มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รอยละ
50.77 ตําบลที่อยูอาศัย พบวา ประชากรอาศัยมากที่สุด คือ ตําบลดอนศรีชุมและตําบลบานถ้ํา รอยละ 18.46 เทากัน
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ตาราง 2 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
35-50 ป
51-65 ป
มากกวา 65 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ไมไดศึกษา
ประถมศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
เกษตรกร
รับจาง
แมบาน
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
นอยกวา 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
ตําบลที่อยูอาศัย
ดอนศรีชุม
บานถ้ํา
หวยลาน
บานปน
สันโคง
บุญเกิด
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จํานวน (N = 65 คน)

รอยละ

31
34

47.69
52.31

9
21
35

13.85
32.31
53.85

26
37
1
1

40.00
56.92
1.54
1.54

27
17
12
6

41.54
26.15
18.46
9.23

33
12
20

50.77
18.46
30.77

12
12
9
9
6
6

18.46
18.46
13.85
13.85
9.23
9.23
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2. ขอมูลดานสุขภาพ
จากตาราง 2 แสดงขอมูลดานสุขภาพ พบวา น้ําหนักกลุมประชากรน้ําหนัก 50-55.9 กิโลกรัม รอยละ
36.92 สวนสูงพบวา มีสวนสูง 150.1-160.2 เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 46.15 มีดัชนีมวลกาย (BMI) ที่ปกติ (BMI =
18.50-22.99) รอยละ 52.31 มีรอบเอว 75-85 เซนติเมตร รอยละ 41.54 ประชากร รอยละ 73.85 มีโรคประจําตัว
โดยแยกเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 77.08 รองลงมาภาวะไขมันในเลือดสูง รอยละ 54.17 โรคเบาหวาน 37.50
และโรคหัวใจ 10.42 สวนโรคประจําตัวของบุคคลในครอบครัวมี รอยละ 41.54 โดยแยกเปน โรคเบาหวาน 55.56
รองลงมาโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 51.85 ภาวะไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจ รอยละ 3.07 เทากัน
ตาราง 3 จํานวนและรอยละขอมูลดานสุขภาพ
ขอมูลดานสุขภาพ
น้ําหนัก
นอยกวา 50 กก.
50-55.9 กก.
มากกวาหรือเทากับ 56 กก.
สวนสูง
นอยกวาหรือเทากับ 150 ซม.
150.1-160 ซม.
มากกวา 160 ซม.
ดัชนีมวลกาย (BMI)
น้ําหนักนอย (BMI < 18.5)
น้ําหนักปกติ (BMI = 18.5-22.99)
น้ําหนักเกิน (BMI = 23-24.99)
อวนระดับ 1 (BMI = 25-29.99)
อวนระดับ 2 (BMI > = 30)
รอบเอว
นอยกวา 75 ซม.
75-85 ซม.
มากกวา 85 ซม.
โรคประจําตัว
ไมมี
มี
ตอบไดมากกวา 1 ขอ (n = 48)
โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน
ภาวะไขมันในเลือดสูง
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จํานวน (N = 65 คน)

รอยละ

19
24
22

29.23
36.92
33.85

23
30
12

35.38
46.15
18.46

9
34
11
7
4

13.85
52.31
16.92
10.77
6.15

23
27
15

35.38
41.54
23.08

17
48

26.15
73.85

37
5
18
26

77.08
10.42
37.50
54.17
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ตาราง 3 (ตอ)
ขอมูลดานสุขภาพ
โรคประจําตัวของบุคคลในครอบครัว
โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน
ภาวะไขมันในเลือดสูง

จํานวน (N = 65 คน)
14
1
15
1

รอยละ
51.85
3.70
55.56
3.70

3. พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพในดานการออกกําลังกาย
พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพในดานการออกกําลังกายพบวา ประชากรมีระดับพฤติกรรมเสี่ยงเสี่ยงสูงสุด
ไดแก ออกกําลังกายแตละครั้งใชเวลานอยกวา 20-30 นาที มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงอยูในระดับสูง
และออกกําลังกายนอยกวาสัปดาหละ 3 ครั้ง เชน เดิน วิ่ง เตนแอโรบิก ปนจักรยานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ซึ่งมี
พฤติกรรมเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 3
ตาราง 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย
จําแนกรายขอ
พฤติกรรมเสี่ยงดานการออกกําลังกาย
1. ออกกําลังกายนอยกวาสัปดาหละ 3 ครั้ง เชน เดิน วิ่ง เตนแอโรบิก
ปนจักรยาน
2. ออกกําลังกายแตละครั้งใชเวลานอยกวา 20-30 นาที
รวม

Mean

S.D.

ระดับ

3.54

1.62

ปานกลาง

3.71

1.56

สูง

3.62

1.57

สูง

4. พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพในดานการเผชิญความเครียด
พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพในดานการเผชิญความเครียดจําแนกรายขอ พบวา กลุมประชากรมีพฤติกรรม
เสี่ยงสูงสุด 3 อันดับ ดังนี้ รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ อารมณไมดี วุนวายใจ ไมอยากพบปะผูคน คาเฉลี่ยเทากับ 2.91
รองลงมา คือ เผชิญกับเหตุการณที่กอใหเกิดความเครียดในชีวิตประจําวัน คาเฉลี่ยเทากับ 2.89 และนอนไมหลับ
กังวลใจคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 ดังตารางที่ 4
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับพฤติกรรมสุขภาพดานการเผชิญ
ความเครียดจําแนกรายขอ
พฤติกรรมเสี่ยงดานการเผชิญความเครียด

Mean

S.D.

ระดับ

1. รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ อารมณไมดี วุนวายใจ ไมอยากพบปะผูคน

2.91

1.22

ปานกลาง

2. เผชิญกับเหตุการณที่กอใหเกิดความเครียดในชีวิตประจําวัน

2.89

1.16

ปานกลาง

3. นอนไมหลับกังวลใจ

2.71

1.45

ปานกลาง

4. เบื่อหนายไมอยากทําอะไร

2.65

1.42

ปานกลาง

5. รูสึกหมดหวังในชีวิต

2.55

1.53

ต่ํา

6. ปวดหัวขางเดียวหรือปวดบริเวณขมับทั้งสองขาง

2.29

1.32

ต่ํา

2.67

1.10

ปานกลาง

รวม

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาปจจัยเสี่ยงดานบุคคล ตัวกอโรคและสิ่งแวดลอมของการเกิดโรคโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยเสี่ยงดานบุคคล ตัวกอโรคและสิ่งแวดลอมของการเกิด
โรคโรคหลอดเลือดสมองกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาคือผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือดสมอง ที่เขา
รับ การรัก ษาในโรงพยาบาลดอกคํ า ใต ในระหวา งป พ.ศ. 2556-2558 จํ านวน 65 คนผลการศึ ก ษาพบว า กลุ ม
ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 52.31 ขอมูลดานพฤติกรรมเสี่ยงพบวาประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพดานการ
ออกกําลังกาย ออกกําลังกายแตละครั้งใชเวลานอยกวา 20-30 นาทีมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงอยูใน
ระดับสูงพฤติกรรมเสี่ยงดานการเผชิญความเครียดพบวา กลุมประชากรมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด 3 อันดับ ดังนี้ รูสึก
หงุ ด หงิ ด รํ า คาญใจ อารมณ ไ ม ดี วุ น วายใจ ไม อ ยากพบปะผู ค น คา เฉลี่ ย เท า กั บ 2.91 รองลงมา คื อ เผชิ ญ กั บ
เหตุการณที่กอใหเกิดความเครียดในชีวิตประจําวัน คาเฉลี่ยเทากับ 2.89 และนอนไมหลับกังวลใจคาเฉลี่ยเทากับ 2.71
การวิจัยดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของกนกวรรณ จันทรแดง (2541, บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของผูนําศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี โดยกลุมประชากรเปนผูนําศาสนาอิสลามจํานวน 300 คน
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามพบวา มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับต่ํา และจากสถิติพบวา ประชากรใน
ภาคใตเปนโรคอวน 285 ตอประชากร 100,000 คน หรือคิดเปนอัตรา 11.22 สูงเปนอันดับสามรองจากกรุงเทพฯ และ
ภาคกลาง
ซึ่งไมสอดคลองกับวิไล สุรสาคร (2549, หนา 58-85) ไดศึกษาการเผชิญความเครียดและปจจัยทํานาย
ความเครียดจากการดูแลของผูดูแลผูปวยอัมพาต กลุมประชากรเปนผูดูแลหลักที่พาผูปวยมารับการตรวจตามนัดที่
คลินิกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลสมุทรสาคร จํานวน 100 ราย ผลการวิจัยพบวาสัมพันธภาพในครอบครัว
โดยรวมอยูในระดับดีปานกลาง และมีความสัมพันธเชิงลบกับระดับความเครียดจากการดูแล การรับรูสมรรถนะแหง
ตนและสัมพันธภาพในครอบครัวสามารถรวมทํานายความผันแปรของระดับความเครียดจากการดูแลของผูดูแลได
รอยละ 62.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และเดียรบอน (Dearborn, 2009 อางอิงใน สุทัสสา ทิจะยัง, 2557) ได
ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยง และความรูเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงในผูหญิงที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองโดยศึกษา ในประชากร เพศหญิง 805 รายอายุ 50–70 ป ซึ่งเลือกมาจากมหาวิทยาลัยศูนยโรคหัวใจแหง
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คอนแนกติกัน มีปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง ผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรไมสามารถบอกถึงภาวะ
สุขภาพของตนเองวามีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยมีขอมูลเพิ่มเติมอีกวาผูหญิงจํานวนมากมีความ
รับผิดชอบในการมีพฤติกรรมการปองกันตนเอง ระดับปฐมภูมิและมีการรับรูความเสี่ยงอยูในระดับต่ํา
ขอเสนอแนะ
การดูแลของผูแลหรือสมาชิกในครอบครัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ควรเนนสัมพันธภาพที่ดี ภายใน
ครอบครัวเพื่อลดความเครียดทั้งของผูดูแลและตัวผูปวยเอง ทั้งยังรวมถึงการประกอบอาหารที่ควรเนนอาหารที่มี
รสชาติจืด ไมเนนรสชาติหวาน มันและเค็ม

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาและความชวยเหลืออยางดี
ยิ่งจาก ดร.สัณหวัช ไชยวงศ อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่ไดกรุณาใหความรู คําปรึกษา ตลอดจน
ปรับปรุง และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลลอดจนชี้แนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาดวย
ตนเองดวยความเอาใจใสขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลดอกคําใต รวมถึงผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกทาน
ที่ไ ด ให ค วามอนุ เคราะห อํ านวยความสะดวก และให ความร ว มมื อ ในการเก็บ ข อ มูล และตอบแบบสอบถามและ
เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพทุกตําบลในอําเภอดอกคําใต ที่ไดใหความชวยเหลือ เปนกําลังใจในการศึกษาจน
การศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสมบูรณ
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กรณีศึกษาการใชหลักการ 3MU ในโครงการกอสรางงานรั้วของบริษัท เอิรทคอน
แท็ค จํากัด จังหวัดเชียงราย
A Case Study of Using 3MU Technique in Fence Construction Project of Earth
Contact Co., Ltd., Chiang Rai Province
อธิวตั น เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1*, สุริยาวุธ ประอาย 2และ อภิชาต บัวกลา3
0

1

Adhiwat Thephassadin Na Ayudhaya1*, Suriyavut Praai2 and Apichat Buakla3
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชหลักการ 3MU ในโครงการกอสรางงานรั้วของบริษัท เอิรทคอน
แท็ค จํากัด จังหวัดเชียงราย โดยการวิเคราะหความสูญเสียตาง ๆ ในขั้นตอนการกอสรางรั้ว ดวยเทคนิคลดการ
สูญเสียดวย 3 MU (Muda, Mura, Muri) ระบุแนวทางแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางรั้วดวยหลักการ ECRS
ดําเนินการแกไขปรับปรุง และเปรียบเทียบผลการทางแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางรั้วกอนและหลังการปรับปรุง
ผลการวิจัยพบวา การแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางรั้วและการใชทรัพยากรทําใหไดคูมือวิธีการตรวจสอบแนว
เขตที่ดิน คูมืองานมัดเหล็กและผูกเหล็ก คูมือการตรวจสอบจุดกึ่งกลางเสา คูมือวิธีการทาสีรั้ว ที่เปนมาตรฐานการ
ทํางานของบริษัท มีการนําเครื่องจักรและรถบรรทุกมาใชขนวัสดุและอุปกรณ เพื่อลดเวลาการทํางานในแตละขั้นตอน
การกอสรางรั้ว ทําใหพนักงานทํางานสะดวก รวดเร็ว และงายขึ้น เปนการเพิ่มผลผลิตขั้นตอนการกอสรางรั้วทําให
ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมดีขึ้น ซึ่งผลลัพธที่เกิดขึ้นภายหลังการปรับปรุง คือ ดานแรงงาน (คน) ใชแรงงาน
ลดลง 2 คน ดานเวลา ใชเวลาการทํางานลดลง 10.3 ชั่วโมง ดานระยะทางมีระยะทางลดลง 12,200 เมตร หรือ 12.2
กิโลเมตร และการเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 0.20
คําสําคัญ: หลักการ 3MU งานกอสรางรั้ว การลดความสูญเสีย

Abstract
The purpose of this independent study was to study of the fence construction project of Earth Contact
Co., Ltd., Chiang Rai Province by 3MU (Muda, Mura, Muri) technique, ECRS technique for waste reduction in
process, and comparing the results between before and after of the process. According to the techniques used
were detected, The solutions were writing the manual of the fence construction, using the machines and trucks
to transport materials and equipment that its made the staff worked quickly and more easily. As the results, the
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outputs were the staff reduction (2 people), work in process reduction (10.3 hours), distance reduction (12,200
meters) and the productivity increased 0.20%.
Keywords: technique, 3MU (Muda, Mura, Muri), Fence construction, Waste reduction

บทนํา
อุตสาหกรรมกอสรางในภูมิภาคเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่เติบโตควบคูไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีกิจกรรมการคาชายแดน และจังหวัดทองเที่ยวสําคัญ ๆ ทําใหมีการลงทุนการกอสรางอยางตอเนื่อง ในการ
แขงขันธุรกิจ สิ่งที่ผูประกอบการจําเปนตองใหความสําคัญ คือ ปจจัยสนับสนุนการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
คือ ความมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ตนทุนต่ํา คุณภาพสูง และการสงมอบที่ตรงเวลา และปจจัยดานการจัดการ
คลังสินคาและโลจิสติกส เพราะเปนกิจกรรมสนับสนุนหลักที่มีความสําคัญตอระบบการทํางาน เพื่อทําใหมีการ
เชื่อมโยงการทํางานรวมกันกับทุกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคการ ทั้งดานอุปสงคและอุปทาน อันจะทําให
สินคาและบริการมีคุณคาในสายตาของลูกคา การดําเนินธุรกิจภายใตสภาวการณแขงขันที่สูง จึงจําเปนตองเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันเพื่อสนองตอความตองการของลูกคาใหได นโยบายสําคัญประการหนึ่งที่ผูบริหารใหความ
สนใจคือ กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดการ
สูญเสีย ลดตนทุนการผลิตที่ไมจําเปน เพื่อใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น นํามาซึ่งประโยชนและผล
ประกอบการที่ดีตอองคกร
บริษัท เอิรทคอนแท็ค จํากัด ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานกอสรางที่
พักอาศัย ไดแก งานกระเบื้อง งานเหล็ก งานฝาเพดานและอลูมิเนียม งานสี งานเครื่องจักรกลกอสราง และผลิต
ผลิตภัณฑอลูมิเนียมสําหรับบาน ไดแก กรอบบานประตู กรอบบานหนาตาง โครงสรางหลังคา รั้วบาน โครงสราง
อาคารสูง เปนตน โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด และกลุมลูกคาในจังหวัดเชียงราย
จากการสํารวจปญหาการดําเนินงานธุรกิจและขั้นตอนการกอสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนการกอสรางรั้วบาน
ประกอบดวย งานตรวจสอบแนวเขตและขุดหลุมฐานราก งานมัดเหล็กและผูกเหล็ก งานหลอเสาตอมอ งานคานคอ
ดิน งานกอผนังรั้วและเทคอนกรีตเสา งานเทคอนกรีตเอ็นทับหลัง งานจับเหลี่ยมและฉาบปูน และงานตกแตงและทาสี
รั้ว พบปญหาคือ ไมมีการวางแผนงานปฏิบัติงาน มีการจัดทําขอมูลกลุมคูคา ลูกคา สินคาไมครบถวน กิจกรรมใน
ขั้นตอนการกอสรางยอยบางกิจกรรมที่ไมมีความจําเปน บางกิจกรรมมีความซ้ําซอน บางกิจกรรมเกิดการรอคอย
เกิดความลาชา ทําใหเกิดความสูญเปลาขึ้นซึ่งสงผลตอตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่
ปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนการกอสรางรั้วโดยใชเทคนิคลดการสูญเสียดวย 3 MU (Muda, Mura, Muri) ซึ่งเปน
เทคนิคที่ชวยคนหาความสูญเสียตาง ๆ ในกระบวนการผลิต และทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของ พรอมกับนําเอาหลักการ
ECRS ประกอบดวย การกําจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม (Rearrange) และการทําใหงาย
(Simplify) มาเปนเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพงาน สามารถใชลดความสูญเสียหรือ MUDA ในเบื้องตนไดเปน
อยางดี เพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพในการลดตนทุน ลดระยะเวลาการทํางาน สงมอบงานทันตามเวลา และสราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคา
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วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาการใชหลักการ 3MU ในโครงการกอสรางงานรั้วของบริษัท เอิรทคอนแท็ค จํากัด จังหวัดเชียงราย
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดแนวทางการปรับปรุงงานเพื่อความสูญเสียตาง ๆ ในขั้นตอนการกอสรางรั้วของบริษัท เอิรทคอนแท็ค
จํากัด
2. สามารถลดขั้นตอนในขั้นตอนการกอสรางรั้วบานและการใชทรัพยากรมนุษย เครื่องมือ และเครื่องจักรที่
เกินความจําเปนได
3. ผลการปรับปรุงงานในงานวิจัยนี้ ชวยใหผูที่สนใจสามารถนําหลักการและแนวทางไปประยุกตใชในการ
ปรับปรุงงานเพื่อลดตนทุนการผลิตและระยะเวลา และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาการใชหลักการ 3MU ในโครงการกอสรางงานรั้วของบริษัท เอิรทคอนแท็ค จํากัด
จังหวัดเชียงราย มีวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก การเพิ่มผลผลิต (Productivity) การลดการสูญเสียดวย 3 MU
(Muda, Mura, Muri) ความสูญเปลา 7 ประการ (7 Wastes) หลักการ ECRS และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง
ในการเขียนงานวิจัย
2. ศึกษาขั้นตอนการกอสรางรั้วบานของบริษัท เอิรทคอนแท็ค จํากัด
3. คนหาความสูญเสียตาง ๆ ในขั้นตอนการกอสรางรั้วบาน โดยใชเทคนิคลดการสูญเสียดวย 3 MU (Muda,
Mura, Muri)
4. ระบุแนวทางแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางรั้วบานดวยหลักการ ECRS
5. นําแนวทางที่ไดมาประยุกตใชในขั้นตอนการกอสรางรั้วบาน เพื่อความสูญเสียตาง ๆ
6. เปรียบเทียบผลการทางแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางรั้วบานเพื่อลดความสูญเสียกอนและหลังการ
ปรับปรุง
7. สรุปผลการวิจัย
ขอมูลการกอสรางรั้ว
ในการวิจัยนี้ ไดเลือกการกอสรางรั้วโครงการหมูบานสีวลี ศรีเวียง เชียงรายเปนกรณีศึกษา เพื่อจุดมุงหมาย
ในการลดความสูญเสียในขั้นตอนการกอสรางรั้ว โดยการกอสรางรั้วจํานวน 46 แปลง (ขอมูลอางอิงป 2558)
ประกอบดวย
1. งานรั้วดานหลัง เปนรั้วทึบสูง 1.7 เมตร
2. งานรั้วดานขาง เปนการกอสรางรั้วทึบสูง 1.7 เมตร และรั้วโปรงสูง 1.5 เมตร
3. งานรั้วดานหนา ไดแก การกอสรางสวนเพิ่มแผงกั้นถังขยะ แผงกั้นถังขยะ รั้วโปรงสูง 1.5 เมตร ประตูใหญ
บานเดี่ยว 5.2 เมตร และซุมประตูเล็ก 2.05 เมตร
วัสดุและอุปกรณกอสรางรั้ว
1. วัสดุกอสราง ไดแก หินโม ทรายหยาบ ทรายละเอียด ปูนซีเมนต เหล็กเสน ตะปู ลวดผูกเหล็ก วัสดุกอรั้ว
ชนิดตาง ๆ สีรองพื้น สีทับหนา เปนตน
2. เครื่องมืออุปกรณกอสราง ไดแก โมผสมปูน รถเข็นปูน โตะดัดเหล็ก ประแจดัดเหล็ก ถังใสน้ํา 200 ลิตร
สายยาง มีด จอบ เสียม พลั่ว บุงกี๋ เกรียงกอ เกรียงฉาบ เกรียงบรรทัด กระบะถือปูน กระปองปูน คอนหงอน คอน
ปอนด ฉากเหล็ก เหล็กสกัด ระดับน้ํา ลูกดิ่ง ฟองน้ํา ไมกวาด สายยางระดับ เลื่อยตัดไม เชือกเอ็น ดินสอดํา เครื่อง
ตัดเหล็ก คีม สวาน ตลับเมตร นั่งราน แปรงทาสี ตลับสายไฟ ไมแบบ และไมค้ํายัน เปนตน
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ขั้นตอนการกอสรางรั้วและการใชทรัพยากร

ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการกอสรางรัว้ และการใชทรัพยากร
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ตาราง 1 แสดงสรุปขอมูลแรงงาน จํานวนเวลา และจํานวนระยะทางในขัน้ ตอนการสรางรั้วบานหนึง่ หลัง
ขั้นตอนการสรางรั้วบาน

แรงงาน
(คน)
18
22
25
25
20
20
18
6
154

งานตรวจสอบแนวเขตและขุดหลุมฐานราก
งานมัดเหล็กผูกเหล็ก
งานหลอเสาตอมอ
งานคานคอดิน
งานกอผนังรั้วและเทคอนกรีตเสา
งานเทคอนกรีตเอ็นทับหลัง
งานจับเหลี่ยมและฉาบปูน
งานตกแตงและทาสีรั้ว
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)
19
23.4
13.1
12.5
15.5
10
21
17
132.5

ระยะทาง
(เมตร)
5200
1120
5700
5300
5850
3800
7250
900
35120

จากตาราง 1 พบวา การกอสรางรั้วบาน 1 หลัง ใชเวลา (Lead time: L/T) ทั้งหมด 132.5 ชั่วโมง หรือ
ประมาณ 16.56 วัน หรือ 17 วัน ใชจํานวนแรงงานสูงสุดในงาน 25 คน และระยะทาง 35120 เมตร สามารถนามา
สรุปความสามารถในการผลิต ไดดังนี้

ปริมาณผลผลิตที่ได (Outputs)

การเพิ่มผลผลิต =
=

ปริมาณปจจัยการผลิตที่ใช (Inputs)
132.5

= 5.3 Sets/คน

25

ปญหาการกอสรางรั้วบาน
การวิเคราะหปญหาในขั้นตอนการกอสรางรั้วโดยใชเทคนิคลดการสูญเสียดวย 3 MU (Muda, Mura, Muri) โดย
การวิเคราะหสาเหตุจาก 4M ไดแก คน (Man) วัสดุ (Material) เวลา (Minute) และการจัดการ (Management) พบ
รายละเอียดปญหาดังนี้
ตาราง 2 แสดงลักษณะและจํานวนปญหาที่เกิดขึน้ ในขั้นตอนการสรางรัว้
ลักษณะปญหา
ใชเวลานานเกินไป
คนงานมีมาตรฐานการทํางาน/วิธีการ
ทํางานไมเหมือนกัน
คนงานทํางานหนักเกินไป
รวม

จํานวนปญหา
12

รอยละของปญหา
52.17

จํานวนปญหาสะสม
52.17

5
6
23

21.74
26.09
100

73.91
100.00
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ภาพ 3 แสดงลักษณะและจํานวนปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการสรางรัว้
แนวทางแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางรั้วดวยหลักการ ECRS
งานวิจัยนี้ไดนําหลักการ ECRS มาประยุกตใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุงประเด็นไปที่การลดความสูญเปลาในดานการใชเวลานานเกินไป คนงานมีมาตรฐาน
การทํางาน/วิธีการทํางานไมเหมือนกัน คนงานทํางานหนักเกินไป โดยการระดมสมอง (Brain Storming) เพื่อใหเกิด
แนวคิดหลาย ๆ แนวคิดที่สรางสรรค จึงเกิดแนวทางแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางรั้ว มีดังนี้
ตาราง 3 แสดงแนวทางแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางรั้วดวยหลักการ ECRS
ขั้นตอน
การกอสราง

แนวทางปรับปรุงแกไข

งานตรวจสอบแนว
เขตและขุดหลุมฐาน
ราก

1. จัดทํามาตรฐานการใชเครื่องจักรงาน
ตรวจสอบแนวเขตและขุดหลุมฐานราก

งานมัดเหล็กและผูก
เหล็ก
งานหลอเสาตอมอ

การ
กําจัด
(E)

หลักการ ECRS
การ
การจัด
รวมกัน
ใหม
(C)
(R)


2. ใชเครื่องจักรทดแทน
จัดทําคูมืองานมัดเหล็กและผูกเหล็ก




1. จัดทํามาตรฐานงานหลอเสาและตอมอ
2. ใชเครื่องจักรทดแทน
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ใหงาย
(S)
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ตาราง 3 (ตอ)
ขั้นตอน
การกอสราง

งานคานคอดิน
งานกอผนังรั้วและเท
คอนกรีตเสา

แนวทางปรับปรุงแกไข
การ
กําจัด
(E)

หลักการ ECRS
การ
การจัด
รวมกัน
ใหม
(C)
(R)

ใชเครื่องจักรทดแทน
1. จัดเตรียมวัสดุใหครบถวน

2. ใชเครื่องจักรทดแทน
งานเทคอนกรีตเอ็นทับ
1. จัดหารถบรรทุกเพื่อเคลื่อนยายได
หลัง
จํานวนมากและรวดเร็วขึ้น
2. ใชเครื่องจักรทดแทน
งานจับเหลี่ยมและฉาบปูน 1. จัดหารถบรรทุกเพื่อเคลื่อนยายได
จํานวนมากและรวดเร็วขึ้น
2. ใชเครื่องจักรทดแทน
งานตกแตงและทาสีรั้ว
กําหนดวิธีการทาสีรองพื้น

การทํา
ใหงาย
(S)






















ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการใชหลักการ 3MU ในโครงการกอสรางงานรั้วของบริษัท เอิรทคอนแท็ค จํากัด จังหวัด
เชียงราย สรุปไดดังนี้
จากการแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางรั้วและการใชทรัพยากร ไดคูมือวิธีการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
คูมืองานมัดเหล็กและผูกเหล็ก คูมือการตรวจสอบจุดกึ่งกลางเสา คูมือวิธีการทาสีรั้ว ที่เปนมาตรฐานการทํางานของ
บริษัท มีการนําเครื่องจั กรและรถบรรทุก มาใช ขนวัส ดุและอุปกรณ เพื่ อลดเวลาการทํา งานในแตล ะขั้นตอนการ
กอสรา งรั้ว ทํ าใหพนั กงานทํ างานสะดวก รวดเร็ ว และงายขึ้น เปนการเพิ่ม ผลผลิต ขั้นตอนการกอ สรางรั้ วทําให
ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมดีขึ้น ซึ่งผลลัพธที่เกิดขึ้นภายหลังการปรับปรุง คือ ดานแรงงาน (คน) ใชแรงงาน
ลดลง 2 คน ดานเวลา ใชเวลาการทํางานลดลง 10.3 ชั่วโมง ดานระยะทางมีระยะทางลดลง 12,200 เมตร หรือ 12.2
กิโลเมตร
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางรั้วและการใชทรัพยากร
รายการ
แรงงาน (คน)
เวลา (ชั่วโมง)
ระยะทาง (เมตร)
การเพิ่มผลผลิต

กอนการปรับปรุง
25
132.5
35120
5.30

หลังการ
ปรับปรุง
23
122.2
22920
5.31
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ผลตาง
ใชแรงงานลดลง 2 คน
ใชเวลาลดลง 10.3 ชั่วโมง
ระยะทางลดลง 12200 เมตร
เพิ่มขึ้น 0.01

250

ภาพ 4 แสดงขอมูลระยะทางกอนและหลังการปรับปรุงขัน้ ตอนการกอสรางและการใชทรัพยากร

ภาพ 5 แสดงผลลัพธจากการแกไขปรับปรุงขัน้ ตอนการกอสรางรัว้
จากภาพ 3 ผลลัพธจากการแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางรั้ว สามารถสรุปไดดังนี้
1. จํานวนแรงงานลดลง รอยละ 8 (กอนการปรับปรุงใชแรงงานจํานวน 25 คน ภายหลังการปรับปรุงใช
แรงงานจํานวน 23 คน)
2. จํานวนเวลาทํางานลดลง รอยละ 7.77 (กอนการปรับปรุงใชเวลาทํางาน 132.5 ชั่วโมง ภายหลังการ
ปรับปรุงใชเวลาทํางาน 122.2 ชั่วโมง)
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3. จํานวนระยะทางการทํางานลดลงรอยละ 34.74 (กอนการปรับปรุงมีระยะทางในการทํางาน 35,120
เมตร ภายหลังการปรับปรุงมีระยะทางในการทํางาน 22,920 เมตร)
4. การเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 0.20 (กอนการปรับปรุงมีการเพิ่มผลผลิตเทากับ 5.3 Sets/คน ภายหลัง
การปรับปรุงมีการเพิ่มผลผลิตเทากับ 5.31 Sets/คน)

สรุปผลการศึกษา
จากการสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลได กลาวคือ การแกไขปรับปรุงขั้นตอน
การกอสรางรั้วและการใชทรัพยากร ทําใหไดคูมือวิธีการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน คูมืองานมัดเหล็กและผูกเหล็ก คูมือ
การตรวจสอบจุดกึ่งกลางเสา คูมือวิธีการทาสีรั้ว ที่เปนมาตรฐานการทํางานของบริษัท มีการนําเครื่องจักรและ
รถบรรทุกมาใชขนวัสดุและอุปกรณ เพื่อลดเวลาการทํางานในแตละขั้นตอนการกอสรางรั้ว ทําใหพนักงานทํางาน
สะดวก รวดเร็ว และงายขึ้น เปนการเพิ่มผลผลิตขั้นตอนการกอสรางรั้วทําใหประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมดีขึ้น ซึ่ง
ผลลัพธที่เกิดขึ้นภายหลังการปรับปรุง คือ ดานแรงงาน (คน) ใชแรงงานลดลง 2 คน ดานเวลา ใชเวลาการทํางาน
ลดลง 10.3 ชั่วโมง ดานระยะทางมีระยะทางลดลง 12,200 เมตร หรือ 12.2 กิโลเมตร ทั้งนี้เนื่องมาจากบริษัทไดมอง
หากระบวนการทํางานดวยวิธีที่ลดตนทุนดานแรงงาน เวลา และระยะทางในขั้นตอนการกอสราง เพื่อใหการกอสราง
รั้วมีความเปนมาตรฐานและเสร็จเรียบรอยภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีประสิทธิภาพในการทํางาน จึงไดจัดทํา
คูมือการทํางานในแตละขั้นตอนที่มีปญหาและจัดหาเครื่องจักรและรถบรรทุกเพื่อใชในการขนยายวัสดุและอุปกรณ
กอสรางในปริมาณมาก ลดการขนสงที่ซ้ําซอนในขั้นตอนการกอสราง จัดลําดับงานใหมหรือปรับปรุงใหกระบวนการ
เดิมทํางานไดงายขึ้น ซึ่งผลลัพธที่ไดทําใหการเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 0.20 ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ (ดิษฐพงษ วิลัยกร,2545), (วรรณภัสร พูลสุวรรณ, 2553) และ (สาทิตย สีนิลพันธ และณฐา คุปตัษเฐียร, 2554)
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดคนพบขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขั้นตอนการกอสรางรั้วแตละงาน พนักงานมีทักษะและความชํานาญงานแตกตางกัน ทําใหมีมาตรฐานการ
ทํางานไมเหมือนกัน ดังนั้นในการงานกอสรางรั้วของบริษัท จึงจําเปนตองอธิบายวิธีการทํางานในแตละขั้นตอนให
พนักงานไดทราบ เพื่อใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพการทํางานเปนมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. ควรมีการติดตามและตรวจสอบการทํางานของพนักงานอยางใกลชิด เพื่อใหงานมีคุณภาพและสงมอบให
ลูกคาทันตามกําหนด
3. บริษัทควรมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่อง นําเครื่องจักร รถบรรทุก หรือเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาใชลดความซ้ําซอนในการขนยายวัสดุและอุปกรณกอสรางและขั้นตอนการกอสราง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาแนวคิดการพัฒนาคุณภาพงานกอสรางของบริษัทกอสรางในจังหวัดเชียงราย
2. ควรศึกษาองคความรูและระดับความชํานาญการของพนักงานของบริษัทกอสรางในจังหวัดเชียงราย
3. ควรสรางองคความรูและวิธีการในขั้นตอนการกอสรางรั้วและการใชทรัพยากร เพื่อประโยชนในการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จดวยดีโดยไดรับความกรุณา ความชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา
พรอมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ขอบกพรองตาง ๆ จาก ดร.สุริยาวุธ ประอาย และอาจารยอภิชาต บัวกลา จนทํา
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ใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ซึ่งตองกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ และ
ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ใหการอนุเคราะหขอมูล และมีสวนรวมและเกี่ยวของในการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ฉบับนี้ คุณคาและประโยชนที่ไดรับขอมอบใหแดบิดา มารดา ผูใหชีวิต ตลอดจนคณาจารยผูที่ใหการศึกษาอบรมสั่ง
สอนใหมีความรูอันทรงคุณคาตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน
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การพัฒนาแหลงน้ําสําหรับการขยายพืน้ ที่ใหบริการ: กรณีศึกษา การประปาสวน
ภูมิภาคสาขาพาน
Water resources Development for extending service area: Case Study
Provincial Waterworks Authority Phan Branch
จุลพงศ มะโนเครื่อง 1*และ กิตติพงษ วุฒิจํานงค 2
2

3

Junlapong Manokrueng1* and KittipongVuthjumnong2
บทคัดยอ
การพัฒนาแหลงน้ําสําหรับการขยายพื้นที่ใหบริการพบวา “หนองฮาง”: เปนแหลงน้ําธรรมชาติ มีปริมาณน้ํา
เพียงพอในการใชเปนแหลงน้ําดิบ และจากการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม พบวา มูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ เทากับ 517,100 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C) มีคาเทากับ 1.49 ดังนั้น การพัฒนา
แหลงน้ําฯ จึงเปนโครงการที่มีความเหมาะสม ถารวมตนทุนคงที่แลว จะทําใหโครงการไมมีความเหมาะสม แตอยางไร
ก็ตาม การลงทุนสําหรับตนทุนคงที่ เปนภารกิจหลักของการประปาสวนภูมิภาคที่จะตองดําเนินการโดยคาดวาจะมี
จํานวนผูใชน้ําในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
คําสําคัญ: มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน

Abstract
The development of resources for the expansion service area founded that “Nong Hang”, a natura
water resources has sufficient supply of raw water. The study based on economic engineering analysis revealed
that the Net Present Value (NPV) was 517,100 baht and B/C ratio was 1.49. Therefore the development of
“Nong Hang”was appropriate project. If the investment cost was included it turned out that the project was not
appropriate, however this kind of investment is the main PWA mission to carry out, by expecting the water user
in the expanded area will increasing in the future.
Keywords: Net Present Value, Benefit-Cost Ratio, Provincial Waterworks Authority Phan Branch
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น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคายิ่งตอมนุษย เปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ดังนั้นน้ําที่มนุษยจะ
นํามาใชในการอุปโภคบริโภคนั้น จะตองเปนน้ําสะอาด จะตองมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมสําหรับการ
อุปโภค บริโภค ซึ่งในปจจุบันถือวาน้ําประปาเปนน้ําสะอาด เปนน้ําที่ผานการปรับปรุงคุณภาพเพื่อใหเปนน้ําสําหรับ
การอุปโภคบริโภค การจัดหาน้ําสะอาดในรูปแบบน้ําประปาสําหรับประชาชนในปจจุบัน คือ การประปาสวนภูมิภาค
ซึ่งมีภารกิจและหนาที่สํารวจแหลงน้ําดิบและจัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบ ผลิตจัดสงและจําหนายทั่วประเทศ ยกเวน กรุงเทพฯ
นนทบุรี และสมุทรปราการ
สถานีผลิตน้ําพาน มีกําลังผลิตรวม 100 ลบ.ม./ชม. คิดเปนน้ําดิบ 0.88 ลาน ลบ.ม. ตอป โดยชักน้ําดิบจาก
คลองชลประทานสาย 8L ของคลองสายใหญฝงขวา (R.M.C) ของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมลาว เขาสูสระพัก
น้ําดิบ ขนาดความจุ 60,000 ลบ.ม. ซึ่งเปนที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ 49 ไร ซึ่งนับวามีความเพียงพอและมั่นคงดี แตอยางไร
ก็ตาม ในชวงฤดูแลง โครงการฯ จําเปนตองหยุดการสงน้ํา เพื่อกําจัดวัชพืช หรือซอมคลองสงน้ําและอาคารประกอบที่
เสียหายเนื่องจากการใชงาน และในปจจุบันเกษตรกรมีการทําการเพาะปลูกในฤดูแลงสูงขึ้นมาก จึงเกิดปญหาการแยง
น้ํากับกลุมเกษตรกร ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
จากการวิเคราะหปริมาณความตองการใชน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาในอนาคต การขยายเขตจําหนายน้ํา
ของ กปภ.สาขาพาน และการเตรียมความพรอมรับสถานการณการเกิดวิกฤติน้ําขาดแคลน ในภายภาคหนา จึง
จําเปนตองพิ จารณาหาแหลงน้ําดิบที่อ ยูใกลเคียง เพื่อนํามาเสริมความมั่น คงในอนาคต ผูวิจัยจึงมี ความสนใจที่
ตองการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแหลงน้ําสําหรับการขยายพื้นที่ใหบริการ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน
เพื่อไดมาซึ่งแหลงน้ําดิบสํารองเพื่อใชเปนประโยชนตอการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน และการใหบริการประชาชน
ตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและจัดหาแหลงน้ําสําหรับการขยายพื้นที่ใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน
2. เพื่อวิเคราะหตนทุนการผลิตน้ําของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน ในกรณีใชแหลงน้ําใหมสําหรับการ
ขยายพื้นที่ใหบริการ

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. เครื่องคํานวณ
3. ขอมูลผลการดําเนินงานของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน

ผลการศึกษา
พบวาจากการสํารวจหาแหลงน้ําดิบที่อยูใกลเคียง เพื่อนํามาเสริมความมั่นคงในการผลิตน้ําในอนาคต พบวา
หนองฮาง ซึ่งอยูหางออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 10 กิโลเมตร เปนหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญมีพื้นที่
มากกวา 2,500 ไร ครอบคลุม 3 ตําบล ไดแก ตําบลหัวงม ตําบลทานตะวัน และตําบลมวงคํา มีปริมาณน้ําเพียง
พอที่จะใชเปนแหลงน้ําดิบของ กปภ.สาขาพาน
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ภาพ 1 แสดงแหลงน้าํ ธรรมชาติหนองฮาง
หนองฮางเปนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งถูกบุกรุกครอบครองพื้นที่บางสวนไปเปนจํานวนมาก แตการบุกรุกและ
ครอบครองกรรมสิทธิ์ยังคงมีอยู ปจจุบันมีการออกหนังสือสําคัญที่หลวง (นสล.) ในพื้นที่ 2.786 ตารางกิโลเมตร
(1,741.64 ไร) ที่ดินบริเวณรอบหนองฮางมีการออกเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด และ นส. 3 และยังมีที่บางสวน
ซึ่งเปนพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ แตมีการจับจองครอบครองสําหรับพื้นที่ประกาศ นสล.
บริเวณขอบหนองฮางไดมีการขุดลอกและยกรางคูระหวางป พ.ศ. 2537–2539 และนําดินมาทําถนนลอม
รอบหนองเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ําและปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ ดินจากการขุดลอกยังใชจัดทํา
สวนปาสรางเปนที่พักผอนหยอนใจ และกอสรางที่ทําการสภาตําบล ในฤดูแลงมีการทําประมงและใชเครื่องมือที่ผิด
กฎหมาย เชน จับปลาโดยใชกระแสไฟฟา การดักจับสัตวน้ําโดยกั้นทางเดินน้ํา นอกจากนี้ยังมีการตัดไม และการจับ
นก นอกจากนี้ ยังมี ปญหาการรุก ล้ําที่ สาธารณะ โดยเฉพาะในพื้ นที่บ างส วนที่ อยูน อกคั นคูกั้ น ป ญหาสัตว น้ําลด
ปริมาณลง ซึ่งเกิดจากาวะการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ซึ่งการสรางคันคูลอมรอบพื้นที่เดิม แตโครงการบูรณะขุด
ลอกที่ไมไดมีการวางแผนอยางัดกุมอาจมีผลกระทบตอระบบนิเวศโดยตรง
โครงการที่ดําเนินอยูในปจจุบันเปนการขุดลอกเปนสระและคูน้ําเพื่อเก็บกักน้ํา การปองกันการบุกรุกพื้นที่
สาธารณะ นอกจากนี้ ยังมี การเปลี่ ยนแปลงเพื่ อเพิ่ มผลผลิต สัตว น้ํา ซึ่งแนวทางการพัฒนาของสภาตํา บลที่ ดูแ ล
รอบหนองน้ํ า มุ ง หวั ง จะพั ฒ นาหนองฮ า งไปสู ก ารท อ งเที่ ย ว การสร า งที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ และการจั ด สร า งที่ พั ก
ตากอากาศ
การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร
จากการศึกษารวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน (สถานีผลิตน้ําพาน) ใน
ปงบประมาณ 2558 พบวา ปริมาณน้ําดิบที่สูบเพื่อมาผลิตน้ําประปา 1,178,435 ลูกบาศกเมตร ผานกระบวนการผลิต
แลวเปนปริมาณน้ําประปาที่ใชได 1,017,313 ลูกบาศกเมตร โดยมีคาใชจายในการดําเนินการผลิตน้ําประปาทั้งหมด
6,246,218.71 บาท ซึ่งมีตนทุนตอหนวย 6.14 บาท / ลูกบาศกเมตร
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ตารางที่ 1 แสดงตนทุนตอหนวยการผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน (สถานีผลิตน้ําพาน)
ในปงบประมาณ 2558
ปริมาณน้ําดิบ
(ลบ.ม.)

ปริมาณน้ําที่ผลิตจาย
(ลบ.ม.)

คาใชจา ย
(บาท)

ตนทุนตอหนวย
(บาท / ลบ.ม.)

1,178,435

1,017,313

6,246,218.71

6.14

หมายเหตุ: การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน, 2558
การวิเคราะหตนทุนของโครงการ
คาใชจายในการลงทุนเบื้องตน ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน ไดแก คาจัดซื้อและปรับที่ดิน ,คา
กอสรางระบบน้ําดิบ ไดแกสถานีสูบน้ําดิบ (แบบตั้งบนดิน) เครื่องสูบน้ําและมอเตอร ทอสงน้ําดิบ ระบบไฟฟาสายสง
แรงสูง คาระบบผลิตน้ําประปา ประกอบดวย สถานีผลิตและจายน้ําประปา ทอจายน้ําหลัก
ตาราง 2 แสดงคาใชจายในการลงทุนเบื้องตนของโครงการ
ลําดับ
1
1
2
3
4
1
2

องคประกอบโครงการ
การจัดหาที่ดนิ
กอสรางสถานีผลิตน้าํ
ระบบน้ําดิบ
สถานีสูบน้ําดิบ (แบบตั้งบนดิน)
เครื่องสูบน้ํา และมอเตอร (10 Hp)
ทอสงน้ําดิบ (200 มม.) ความยาว
ระบบไฟฟาแรงสูง
ระบบผลิตน้ําประปา
สถานีผลิตและจายน้ําประปา
ทอจายน้ําหลัก (200 มม.)
คิดเปนคาลงทุน

หนวย

ปริมาณ

ราคาตอหนวย

จํานวนเงิน

ไร

10

ขอใชพื้นที่

-

แหง
ชุด
กม.
กม

1
2
0.1
1

987,000
321,000
880,000
600,000

987,000
642,000
88,000
600,000

ลบ.ม./ชม
กม.

100
5

1,130,000

34,252,000
5,650,000
42,219,000

หมายเหตุ: การประปาสวนภูมภิ าค, 2554
คาใชจา ยในการดําเนินงาน (Operating Cost) หรือตนทุนแปรผัน เปนคาใชจายในการบริหารงานทั่วไป และ
คาใชจายในการผลิตน้ําประปา ไดแก คาจางพนักงาน คาจัดหาวัตถุดิบ คาดําเนินงานและซอมบํารุง โดยคิดเหมาเปน
ราย
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ตาราง 3 แสดงคาใชจายในการดําเนินงาน
ลําดับ
รายการ
1
คาจางพนักงาน
2
คาใชจายในการผลิตน้ําประปา
3
คาดูแลและซอมบํารุง
คาใชจายดําเนินงานทั้งหมด

จํานวนเงิน / ป
169,920
322,255
20,000
512,175

จากการประมาณการคาใชจายของโครงการทําใหมาคิดตนทุนตอหนวยในการผลิตน้ําประปาของแหลงน้ํา
ใหมไดมาจาก การคาดการณ รอยละ 20 ของผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 ไดแก ปริมาณน้ําดิบที่สูบเพื่อ
มาผลิ ต น้ํ า ประปา 235,687 ลู ก บาศก เมตร ผ า นกระบวนการผลิ ต แลว เป น ปริ ม าณน้ํ า ประปาที่ ใ ชไ ด 203,463
ลูกบาศกเมตร โดยมีคาใชจายในการดําเนินการผลิตน้ําประปาทั้งหมด 512,175 บาท ซึ่งมีตนทุนตอหนวย 2.52
บาท / ลูกบาศกเมตร
ตาราง 4 แสดงตนทุนตอหนวยการผลิตน้ําประปาของแหลงน้ําใหม (สถานีผลิตน้ําหนองฮาง)
ปริมาณน้ําดิบ
(ลบ.ม.)
235,687

ปริมาณน้ําที่ผลิตจาย
(ลบ.ม.)
203,463

คาใชจา ย
(บาท)
512,175

ตนทุนตอหนวย
(บาท / ลบ.ม.)
2.52

ผลตอบแทนของโครงการไดมาจากรายไดจากการจําหนายน้ําประปา ในราคา 10.20 บาท / ลูกบาศกเมตร
ซึ่งเปนราคาพื้นฐานในการใชน้ําประปาของผูใชน้ําประเภทที่ 1 (ที่อยูอาศัย) ทั้งนี้ รายไดอาจมากกวาที่คาดการณไว
เนื่องจาก ผูใชน้ําในเขตพื้นที่อําเภอพาน มีทั้ง ผูใชน้ําประเภทที่ 2 (ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก) และผูใชน้ําประเภทที่
3 (โรงงานและธุรกิจขนาดใหญ) ซึ่งใชน้ําประปาเปนจํานวนมากตอเดือน ทําใหอัตราคาน้ํา เพิ่มขึ้นตามอัตรากาวหนา
ตาราง 5 แสดงการคาดการณผลตอบแทนของโครงการ
ปริมาณน้ําที่ผลิตจาย
(ลบ.ม. / ป)

ตนทุนตอหนวย
(บาท / ลบ.ม.)

น้ําจําหนาย
(บาท / ลบ.ม.)

203,463

2.52

10.20

รายไดนา้ํ
จําหนาย
(บาท / ป)
2,075,322

ผลตอบแทนโครงการ
(บาท / ป)
1,562,595

การวิเคราะหความคุมคาของโครงการ
วิเคราะหเปรียบเทียบความคุ มคาในการลงทุน ของการพัฒนาแหล งน้ําสํ าหรับ การขยายพื้ นที่ให บริการ
กรณีศึกษาการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน จะพิจารณาถึงความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตร โดยจะทําการวิเคราะห
เพื่อหาความเหมาะสมในการลงทุน โดยกําหนดใหอัตราดอกเบี้ยเทากับ 7% และอายุการใชงาน 20 ป
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=

0.07(1+0.07)20
[(1+0.07)20-1]

=

0.094393

คาใชจายในการลงทุน (Investment Cost) หรือการลงทุนเบื้องตน ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน ไดแก
คาจัดซื้อและปรับที่ดิน คากอสรางระบบน้ําดิบ ไดแกสถานีสูบน้ําดิบ (แบบตั้งบนดิน) เครื่องสูบน้ําและมอเตอร ทอสง
น้ําดิบ ระบบไฟฟาสายสงแรงสูง คาระบบผลิตน้ําประปา ประกอบดวย สถานีผลิตและจายน้ําประปา ทอจายน้ําหลัก
=
42,219,000 x 0.094393
=
3,985,175บาท/ป
คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Cost) หรือตนทุนแปรผัน เปนคาใชจายในการบริหารงานทั่วไป และ
คาใชจายในการผลิตน้ําประปา ไดแก คาจางพนักงาน คาจัดหาวัตถุดิบ คาดําเนินงานและซอมบํารุง โดยคิดเหมาเปน
รายป ซึ่งจากการคาดการณ ความตองการการใชน้ําดิบ การจางพนักงานเพิ่มเพื่อดําเนินการผลิตน้ําประปา และคา
ดูแลซอมบํารุงตาง ๆ
=
512,175 บาท/ป
ตนทุนรายปรวม
=
3,985,175 + 512,175
=
4,497,350 บาท/ป
ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหโครงการ
ผลตอบแทน คาใชจา ยใน
ตนทุนแปร
(บาท / ป) การลงทุนรายป ผันรายป
1,562,595

3,985,175

512,175

ตนทุนรวม
รายป

มูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV)

4,497,350

-2,934,755

อัตราสวน
ผลตอบแทนตอการ
ลงทุน (B/C)
0.347

จากการวิเคราะหโครงการครั้งแรก โครงการพัฒนาแหลงน้ําสําหรับการขยายพื้นที่ใหบริการ มีมูลคามูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ–2,934,755 และ อัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน (B/C) นอยกวา 1 คือ 0.347 แต
เนื่องจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาพานมีภารกิจและหนาที่สํารวจแหลงน้ําดิบและจัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบ ผลิตจัดสง
และจําหนายใหแกประชาชนผูใชน้ํา ซึ่งหากหักตนทุนคงที่ของสิ่งปลูกสราง ไดแก คากอสรางระบบน้ําดิบ, คากอสราง
ระบบผลิตน้ําประปา ที่เปนสิ่งที่ กปภ.ตองลงทุนเพื่อบริการประชาชนอยูแลว ทําใหการลงทุนเบื้องตนในโครงการนี้ คิด
แตคากอสรางงานวางทอจําหนายน้ํา จึงสามารถวิเคราะหโครงการไดดังนี้
คาใชจายในการลงทุน (Investment Cost) หรือการลงทุนเบื้องตน ไดแก คากอสรางการวางทอจําหนายน้ํา
=
5,650,000 x 0.094393
=
533,320 บาท/ป
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คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Cost) หรือตนทุนแปรผัน เปนคาใชจายในการบริหารงานทั่วไป และ
คาใชจายในการผลิตน้ําประปา ไดแก คาจางพนักงาน คาจัดหาวัตถุดิบ คาดําเนินงานและซอมบํารุง โดยคิดเหมาเปน
รายป ซึ่งจากการคาดการณ ความตองการการใชน้ําดิบ การจางพนักงานเพิ่มเพื่อดําเนินการผลิตน้ําประปา และคา
ดูแลซอมบํารุงตาง ๆ
=
512,175 บาท/ป
ตนทุนรายปรวม
=
533,320 + 512,175
=
1,045,495 บาท/ป
ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะหโครงการเมื่อหักตนทุนคงที่ของสิ่งปลูกสราง
ผลตอบแทน
(บาท / ป)

คาใชจายในการ
ลงทุนรายป

ตนทุนแปรผัน
รายป

ตนทุนรวมราย
ป

มูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV)

อัตราสวนผลตอบแทน
ตอการลงทุน (B/C)

1,562,595

533,520

512,175

1,045,495

517,100

1.49

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาคนควาดวยตัวเองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาแหลงน้ําที่เหมาะสมเพื่อใชเปนแหลงน้ําดิบ
ในการผลิตน้ําประปา สําหรับการขยายพื้นที่ใหบริการของ กปภ.สาขาพาน และการหาความคุมคาในการลงทุนของ
โครงการ โดยการวิเคราะหผลตอบแทนตอตนทุน B/C ซึ่งจะดูจากคาที่คํานวณได หากผลที่ไดมีคานอยกวา 1 คือ ไม
เหมาะสมหรือไมนาสนใจที่จะลงทุนเพราะทําใหไดผลตอบแทนนอยกวา หากผลที่ไดมีคาเทากับ 1 แสดงวาโครงการที่
จะลงทุนนี้ไมมีผลกําไรหรือขาดทุน และหากผลที่ไดมีคามากกวา 1 แสดงวาโครงการมีความเหมาะสมและนาสนใจที่
จะทําการลงทุน เพราะทําใหไดผลกําไร ซึ่งจากการวิเคราะหโครงการครั้งแรก พบวา โครงการการพัฒนาแหลงน้ําฯ มี
คา B/C เทากับ 0.347 แตเมื่อหักตนทุนคงที่ของสิ่งปลูกสรางออกไป เพราะเปนสิ่งที่ กปภ.ตองลงทุนเพื่อบริการ
ประชาชนอยูแลว จึงทําการวิเคราะหโครงการอีกครั้ง พบวา อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน B/C เทากับ 1.49 ทําให
ประเมินผลไดวาเปนโครงการที่เหมาะสมแกการลงทุน ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน ซึ่งมี
ภารกิจและหนาที่สํารวจแหลงน้ําดิบและจัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบ ผลิตจัดสงและจําหนายใหแกประชาชนผูใชน้ํา ซึ่งสถานี
ผลิต น้ํา พานรั บน้ํ าจากคลองชลประทานสาย 8L ของคลองสายใหญ ฝง ขวา (R.M.C.) ของโครงการสง น้ํา และ
บํารุงรักษาแมลาว โดยในสถานการณปจจุบัน เกษตรกรในอําเภอพานมีการทําการเพาะปลูกในฤดูแลงสูงขึ้นมาก ทํา
ใหมีปญหาการแยงน้ําดิบกับเกษตรกรอยูเสมอ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การใชน้ําดิบจากคลองชลประทาน
เพียงอยางเดียว จึงไมมีความมั่นคงตอการผลิตน้ําประปา กปภ.สาขาพานจึงจําเปนตองมีแหลงน้ําดิบเพิ่มเติมจากเดิม
เพื่อไวขยายพื้นที่ใหบริการ ซึ่งจะสงผลกําไรเมื่อมี ผูใชน้ําเพิ่มตามแผนการขยายเขตพื้นที่จําหนายน้ําทุกปงบประมาณ
และ สามารถใชแหลงน้ําดิบใหมนี้ (สถานีผลิตน้ําหนองฮาง) ผลิตน้ําและแจกจายแกพื้นที่จําหนายน้ําเดิมในฤดูแลงได
ขอเสนอแนะ
เนื่องจากโครงการพัฒนาแหลงน้ําฯ นี้ไดใชหลักการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนการคิดในแงของ
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การแสวงหาผลตอบแทน กําไร ในขณะที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน ก็ตองการปริมาณน้ําดิบที่มั่นคงเพียงพอ
ตอการผลิตน้ําประปาตลอดปไวจําหนายในเขตพื้นที่จําหนายน้ําเดิมและในเขตพื้นที่ที่ทําการขยายเขตบริการ ซึ่งหากมี
แผนการพัฒนาดําเนินโครงการจริง ทางหนวยงานควรทําการวิเคราะหโครงการใหดี เพื่อการบริหารงบประมาณอยาง
มีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรศึกษาและพิจารณาทางเลือกในการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกแหลงน้ํา เชนศึกษาหาแหลงน้ําที่เหมาะสมหลาย ๆ แหง โดยศึกษาหาผลกระทบในดานพื้นที่
ผลกระทบตอราษฎรที่ใชน้ําเพื่อการเกษตร และการหาความคุมคาคุมทุนของแหลงน้ําแตละแหง เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความเหมาะสม ความนาสนใจ ในการพิจารณาโครงการการพัฒนาแหลงน้ํา

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้ไดรับแรงสนับสนุนจากบุพการี และครอบครัวที่เปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอด ขอบคุณรุนพี่
และเพื่อน ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย สาขาวิชาการบริหารงานกอสราง ที่ให
คําแนะนําและแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ เพื่อนํามาใชในงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ อาจารยกิตติพงษ วุฒิ
จํานงค ทานอาจารยที่ปรึกษา ที่ใหความรู ใหคําปรึกษา ตลอดจนใหคําแนะนําแกไขและตรวจทานความถูกตอง
ขอบคุณการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 และการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลในการทํางาน
วิจัย และขอบคุณอาจารยทุกทานและเจาหนาที่มหาวิทยาลัยพะเยาที่ชวยใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จไปไดดวยดี
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การศึกษาความคุมคาของธุรกิจไมแบบใหเชา: กรณีศึกษาในเขตอําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม
A Study of the Investments of Shuttering Hire in Mae Ai District, Chiang Mai
Province
พลากร สุวรรณรัตน 1* และ สุริยาวุธ ประอาย 2
4

5

Plalakorn Suwanrat1* and Suriyavut Praai2
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไม แบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม ตามแนวทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม และวิเคราะหความไวในเชิงเศรษฐศาสตร โดยมีอายุโครงการ
10 ป ผลการวิจัยพบวา ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา
ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบพลาสติกมีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นที่สุดคือ ประมาณ 1 ป 5 เดือน มีมูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 7,570,159.45 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 71.32 และอัตราสวน
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุนที่อัตราคิดลดรอยละ 10 มีคาเทากับ 2.49 ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจ
ไมแบบเหล็กมีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นที่สุดคือ ประมาณ 1 ป 6 เดือน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 7,407,146.75
บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 68.48 และอัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุนที่
อัตราคิดลดรอยละ 10 มีคาเทากับ 2.31 และตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบไมธรรมชาติ มีระยะเวลาคืนทุน
ที่สั้นที่สุดคือ ประมาณ 2 ป มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 6,596,967.06 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
เทากับรอยละ 42.74 และอัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุนที่อัตราคิดลดรอยละ 10 มีคาเทากับ 1.34
แสดงใหเห็นวาธุรกิจมีความคุมคาในการลงทุน ควรตัดสินใจลงทุน และการวิเคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตร 4
กรณี คือ การมีคูแขงเพิ่มขึ้น กรณีการกอสรางขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 กรณีการกอสรางขยายตัวลดลงรอยละ 10
และการเพิ่ม-ลดราคาเชาไมแบบ ธุรกิจยังมีความคุมคาในการลงทุน และควรตัดสินใจลงทุน
คําสําคัญ: ตนทุนและผลตอบแทน การวิเคราะหโครงการ ธุรกิจไมแบบใหเชา

Abstract
The purpose of this independent study was to study of cost-benefits analysis and financial sensitivity
analysis of the investments of shuttering hire in Mae Ai district, Chiang Mai province. This analysis was
conducted in terms of the Net Present Value (NPV), the Internal Rate of Return (IRR), the Benefit/Cost Ratio
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(BCR) and the Payback Period (PBP) for 10 years project. Findings are as follows: Cost-benefits of plastic
shuttering hire business were the payback period (PBP) equal to 1.5 years, the Net Present Value (NPV) equal to
7,570,159.45 Baht; the Internal Rate of Return (IRR) was 71.32% and the Benefit/Cost Ratio (BCR) equal to
2.34. Cost-benefits of steel shuttering hire business were the payback period (PBP) equal to 1.6 years, the Net
Present Value (NPV) equal to 7,407,146.75 Baht; the Internal Rate of Return (IRR) was 68.48 and the
Benefit/Cost Ratio (BCR) equal to 2.31. And cost-benefits of wood shuttering hire business were the payback
period (PBP) equal to 2 years, the Net Present Value (NPV) equal to 6,596,967.06 Baht; the Internal Rate of
Return (IRR) was 42.74% and the Benefit/Cost Ratio (BCR) equal to 1.23. These mean that the business under
study was appropriate as an investment worthy. Moreover, in conducting a financial sensitivity analysis that
even if the business has more competitors, the business grows reaches 10% or slowdown in 10% and
increasing-decreasing hire rates. The results showed this business would still be appropriate and investment
worthy.
Keywords: Cost-benefits analysis, Investment analysis, Shuttering Hire

บทนํา
ปจจุบันธุรกิจรับเหมากอสรางไดขยายตัวในตางจังหวัดเนื่องจากผูบริโภคนิยมสรางบานในตางจังหวัดมากขึ้น
ทําใหเกิดผูประกอบการรับเหมากอสรางรายใหม ๆ ที่มีธุรกิจรับสรางบานที่มีสถานประกอบการอยูในตางจังหวัดมาก
ขึ้น ซึ่งมีตนทุนการรับเหมาในราคาที่ถูกกวาสวนกลาง การแขงขันดานราคาทําใหผูประกอบการตองมีการปรับตัว เพื่อ
ลดตนทุนกอสรางและใหไดกําไรมากยิ่งขึ้น โดยการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น ไมแบบ (Form work) เปน
อุปกรณหนึ่งที่สําคัญสําหรับการยกประกอบติดตั้งการกอสรางอาคาร เพื่อใหงานกอสรางมีความคงทนและไมผิดรูป
ไมแบบสวนใหญทํามาจากธรรมชาติ แตพบปญหาคือ ไมแบบขาดแคลนและหายาก ไมเพียงพอกับความตองการ
ดังนั้นผูรับเหมากอสรางจึงปรับตัวโดยใชไมแบบเหล็ก (Steel Formwork) แทน เนื่องจากสามารถนํามาใชงานไดดีและ
ใชซ้ําไดอีก แตมีขอเสีย คือ ราคาสูงและมีน้ําหนักมาก อยางไรก็ตามปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบไมแบบที่ทํามาจาก
พลาสติก ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ คุณภาพดี ทนแดด กรด-ดาง สารเคมี ไมเปนเชื้อรา เหนียว ไมแตกราว ปลวกและมอด
ไมเจาะ สามารถนํามาใชซ้ําไดหลายครั้ง ถอดแบบงายและมีราคาถูกกวาไมแบบที่ทําจากเหล็ก
ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดเล็ก จํานวน 50 ราย และ
มีผูประกอบธุรกิจไมแบบใหเชา จํานวน 1 ราย โดยใหบริการเชาไมแบบพลาสติกประเภทไมแบบเสา ไมแบบฐานราก
ไมแบบคาน ที่สามารถติดตั้งและรื้อถอนไดงายและสะดวก ทนทานตอสภาวะอากาศ และสามารถเสริมแกนเหล็กหรือ
เคราเหล็กใหสามารถรับน้ําหนักไดมากขึ้น และมีบริการขนสงถึงสถานที่กอสราง การประกอบธุรกิจไมแบบใหเชานี้ได
เติบโตไปพรอม ๆ กับธุรกิจรับเหมากอสราง และมีแนวโนมขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ อาจทําใหเกิดการแขงขันดานความ
หลากหลายของไมแบบ ราคา การบริการลูกคา และความตองการลดตนทุนการกอสราง ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึก ษาความคุม ค า ของธุ รกิ จ ไมแ บบให เช า ในเขตอํ า เภอแมอ าย จั ง หวัด เชี ยงใหม โดยศึ ก ษาถึ ง ต นทุ น และ
ผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบใหเชาตามแนวทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรมและวิเคราะหความไวในเชิงเศรษฐศาสตรของ
ธุรกิจไมแบบใหเชา เพื่อทราบถึงความคุมคาตอการลงทุนธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
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วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ตาม
แนวทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม
2. เพื่อวิเคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตรของธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
กรอบแนวคิด

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในงานวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึก ษาความคุ ม ค า ของธุร กิ จ ไม แ บบให เช า ในเขตอํ า เภอแม อ าย จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี
วิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้
ขอมูลธุรกิจไมแบบใหเชา
ผูประกอบการธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สําหรับการวิจัยนี้ คือ รานหวยปูไม
แบบเชา ตั้งอยูที่บานหวยปู หมูที่ 1 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีสินคาและบริการดังนี้
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1. ขอมูลผลิตภัณฑ (Product) และราคา (Price) การจัดซื้อไมแบบเพื่อการลงทุน ตัดสินใจจัดซื้อไมแบบ
พลาสติก ยี่หอ Extar เปนแผนไมเทียม ซึ่งผลิตจากขยะเก็บจากชุมชน แปรรูปและสังเคราะห มีคุณสมบัติเหนียว ใช
แทนไมธรรมชาติ เปนแผนไมแทนไมธรรมชาติ
2. กลุมลูกคาเปาหมาย คือ ผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดเล็ก จํานวน 50 ราย
3. ชองทางการจัดจําหนาย ไดแก รานคา และโทรศัพท
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) ไดแก การติดปายโฆษณา การโฆษณาทางรายการวิทยุกับสถานีวิทยุ
ยอดนิยม เว็บไซตและโซเซียลมีเดีย เชน เฟซบุค
5. บุคลากร (People) ประกอบดวย เจาของกิจการและพนักงาน ไดแก คนขับรถ คนยกของ และชางไม
6. กระบวนการใหบริการ มีดังนี้
6.1 การจัดสงสินคนระยะทางไมเกิน 10 กิโลเมตร คิดคาบริการขนสง 300 บาทตอเที่ยวพรอมคนลง
6.2 การจัดสงสินคนระยะทางไมเกิน 20 กิโลเมตร คิดคาบริการขนสง 500 บาทตอเที่ยวพรอมคนลง
6.3 การจัดสงสินคนนอกพื้นที่ซึ่งมีระยะทางมากกวา 20 กิโลเมตร ขึ้นไป ทางรานหวยปูไมแบบเชามี
บริการติดตอรถนอกไวบริการ ราคาขึ้นกับระยะทางในการขนสง
7. ขอมูลดานการเงิน
7.1 ทุนของธุรกิจไมแบบใหเชา ไดแก มูลคาการลงทุน รายรับ-รายจายที่สามารถวัดเปนมูลคาเงินได
ประกอบดวย ตนทุนเริ่มแรกของธุรกิจไมแบบใหเชา ไดแก ตนทุนไมแบบพลาสติก เหล็ก และไมธรรมชาติ ยานพาหนะ
ขนสง อุปกรณสํานักงาน เงินทุนหมุนเวียน และตนทุนระหวางดําเนินงาน ไดแก คาใชจายตอเดือน และคาเสื่อมราคา
7.2 ผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบใหเชา เปนการประเมินรายรับจากการใหเชาไมแบบตอการสรางบาน
เดี่ยวชั้นเดียวและการสรางบานเดี่ยวสองชั้น เปนการประมาณการรายไดทั้งหมดตอป
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบให
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบใหเชา ไดรวบรวมขอมูลจากการดําเนินงานของราน
หว ยปู ไ ม แ บบเช า เพื่ อวิ เคราะห ค วามเป น ไปได ท างด า นการเงิ น การประมาณการกระแสเงิ น สด และวิ เคราะห
ผลตอบแทนจากการลงทุน ขอมูลที่นํามาวิเคราะห ไดแก
1. ตนทุนทางการเงิน ไดแก ตนทุนในการลงทุน ประกอบดวย ตนทุนในการซื้อไมแบบใหเชา (การลงทุนครั้ง
แรก) คายานพาหนะขนสง คาอุปกรณสํานักงาน เงินทุนหมุนเวียน และคาใชจายในดําเนินการ และตนทุนหมุนเวียน
หรือตนทุนในการดําเนินงาน ไดแก คาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสราง คาแรงงานตอเดือน คาไฟฟา คาประปา คาโทรศัพท
คาน้ํามัน คาโฆษณา และคาใชจายอื่น ๆ
2. ผลตอบแทนทางการเงิน ไดแก รายไดจากการดําเนินธุรกิจไมแบบใหเชา
3. การวิเคราะหทางการเงิน ไดใชเครื่องมือที่เกี่ยวของ ดังนี้
3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เปนการหาผลรวมสุทธิของมูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดรับและเงินสดจายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้
=
NPV

n

∑

CFt

t =1 (1 + k )

t

− 1 ............................................................. (3.1)
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กําหนดให CFt
I
k
n

=
=
=
=

กระแสเงินสดรับสุทธิ ณ ปที่ t
เงินสดจายลงทุนของโครงการ
อัตราผลตอบแทนที่ตองการ
อายุโครงการ

ถา NPV > 0 แสดงวา มูลคาผลตอบแทนมีมากกวามูลคาตนทุน ดังนั้น ควรตัดสินใจลงทุน
ถา NPV < 0 แสดงวา มูลคาผลตอบแทนมีนอยกวามูลคาตนทุน ดังนั้น ควรตัดสินใจไมลงทุน
ถา NPV= 0 แสดงวาการลงทุน หรือไมลงทุนในโครงการไมเกิดผลประโยชน หรือผลเสียใดๆ
3.2 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คือ อัตราผลตอบแทนที่ทําใหมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ หรือผลตอบแทนโครงการเทากับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายหรือตนทุนของ
โครงการซึ่งเปนอัตราที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดไดสุทธิจากการลงทุนมีคาเทากับศูนย โดยมีสูตรดังนี้
= rlow +
IRR

โดยกําหนดให

IRR
rhigh
rlow

NPVrhigh
NPVrlow

=
=
=
=
=

(r

high

− rlow ) × NPVrlow

NPVrhigh + NPVrlow

..............................................(3.2)

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
อัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณที่ทําให NPV เปนลบ
อัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณที่ทําให NPV เปนบวก
มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการที่ใชอัตราคิดลด rhigh
มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการที่ใชอัตราคิดลด rlow

หลักเกณฑในการตัดสินใจเพื่อลงทุนในโครงการตามวิธีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ โดยดูจาก
คาที่คํานวณไดดังนี้
ถาคา IRR ที่ไดสูงกวาอัตราผลตอบแทนต่ําสุด ที่หนวยธุรกิจยอมรับได แสดงวา โครงการคุมคาในการลงทุน
ถาคา IRR ที่ไดเทากับอัตราผลตอบแทนต่ําสุด ที่หนวยธุรกิจยอมรับได แสดงวา สามารถยอมรับหรือปฏิเสธ
โครงการก็ได
ถาคา IRR ที่ไดต่ํากวาอัตราผลตอบแทนต่ําสุด ที่หนวยธุรกิจยอมรับได แสดงวา โครงการไมคมุ คาในการ
ลงทุน ควรปฏิเสธการลงทุน
3.3 อัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) คือ อัตรา
เปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนซึ่งสามารถคํานวณออกมาไดในรูปของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนเทียบกับมูลคา
ปจจุบันของตนทุนที่จายไปในการดําเนินโครงการ ซึ่งมีวิธีคํานวณดังสูตร
Bt
(1 + i )t
.............................................................(3.3)
B/C Ratio =
Ct
n
∑ i=1 (1 + i)t

∑

n
i =1
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โดยกําหนดให

Bt
Ct
i
t
n

=
=
=
=
=

มูลคาตอบแทนของโครงการที่เกิดขึ้นในปที่ t
มูลคาตนทุนของโครงการที่เกิดขึ้นในปที่ t
อัตราคิดลด (Discount rate)
ปของโครงการ คือ ปที่ 0,1,2…,n
อายุโครงการ

โดยที่
ถา B/C > 1 แสดงวามูลคาผลตอบแทนมีมากกวามูลคาตนทุน ดังนั้นควรตัดสินใจลงทุน
ถา B/C < 1 แสดงวามูลคาผลตอบแทนมีนอยกวามูลคาตนทุน ดังนั้นไมควรตัดสินใจลงทุน
ถา B/C = 1 แสดงวาการลงทุนหรือไมลงทุนในโครงการลวนไมเกิดประโยชนหรือเสียประโยชนแตอยางใด
3.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) คือ ระยะเวลาคืนทุนที่คาดวาจะไดรับกระแสเงินสดรับสุทธิที่
เกิ ด จากการลงทุ น เท า กั บ เงิ น ลงทุ น ทั้ ง หมดที่ ล งไปในตอนแรก ดั ง นั้ น ระยะเวลาคื น ทุ น จะคํ า นึ ง ถึ ง ระยะเวลาที่
ผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนินงานหรือผลกําไรที่ไดรับในแตละปรวมกัน โดยเปนกําไรสุทธิหลังหักภาษี ดอกเบี้ย
และคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน เทากับคาใชจายในการลงทุนเริ่มแรกของโครงการ ถามีระยะเวลาสั้นก็จะดี เพราะ
หมายถึงความเสี่ยงนอย และผูลงทุนสามารถนําเงินที่ถอนทุนไปลงทุนในกิจการอื่น ๆ ได การคํานวณระยะเวลาคืนทุน
ทําได โดยพิจารณาจํานวนปที่ไดรับผลประโยชนกับคาใชจายในการลงทุน ดังสมการนี้ (ชัยรัตน รากุล. 2554, หนา
25-26)
m

∑R ≥ C
t =1

โดยที่

t

0

.....................................................................................................(3.4)

C0 =

เงินลงทุนเริ่มแรกที่เวลาศูนยหรือเวลาปจจุบัน
Rt = รายรับสุทธิในคาบที่ t

การวิเคราะหความไวในเชิงเศรษฐศาสตรของธุรกิจไมแบบใหเชา
การวิเคราะหความไวในเชิงเศรษฐศาสตรของธุรกิจไมแบบใหเชา เพื่อใหทราบวาการดําเนินธุรกิจไมแบบใหเชานี้
สมควรลงทุนตอหรือไม เนื่องจากตนทุนของสินคาและความไมแนนอนของตลาดที่ไมสามารถคาดการณได อาจสงผล
ตอการดําเนินธุรกิจได ดังนั้นผูวิจัยเลือกศึกษาลักษณะความไวเชิงเศรษฐศาสตรออกเปน 4 กรณี ไดแก การมีคูแขง
เพิ่มขึ้น กรณีการกอสรางขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 กรณีการกอสรางขยายตัวลดลงรอยละ 10 และการเพิ่ม-ลด
ราคาเชาไมแบบ

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหความคุมคาของธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สรุปไดดังนี้
1. ต นทุน และผลตอบแทนของธุ รกิ จไม แบบพลาสติก ให เช า ในเขตอํา เภอแม อาย จัง หวัด เชี ยงใหม มี
ระยะเวลาคืนทุนที่สั้นที่สุดคือ ประมาณ 1 ป 5 เดือน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 7,570,159.45 บาท มีอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 71.32 และอัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุนที่อัตราคิดลด
รอยละ 10 มีคาเทากับ 2.34แสดงวา การดําเนินธุรกิจไมแบบพลาสติกใหเชามีความคุมคาในการลงทุน ควรตัดสินใจ
ลงทุน
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2. ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบเหล็กใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีระยะเวลาคืน
ทุนที่สั้นที่สุดคือ ประมาณ 1 ป 6 เดือน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 7,407,146.75 บาท มีอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) เทากับรอยละ 68.48 และอัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุนที่อัตราคิดลดรอยละ 10 มี
คาเทากับ 2.31 แสดงวา การดําเนินธุรกิจไมแบบเหล็กใหเชามีความคุมคาในการลงทุน ควรตัดสินใจลงทุน
3. ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบไมธรรมชาติใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มี
ระยะเวลาคืนทุนที่สั้นที่สุดคือ ประมาณ 2 ป มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 6,596,967.06 บาท มีอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 42.74 และอัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุนที่อัตราคิดลด
รอยละ 10 มีคาเทากับ 1.23 แสดงวา การดําเนินธุรกิจไมแบบธรรมชาติใหเชามีความคุมคาในการลงทุน ควรตัดสินใจ
ลงทุน
ดังนั้นควรเลือกไมแบบที่ทําจากวัสดุพลาสติกเปนไมแบบใหเชา เนื่องจากมีระยะคืนทุนที่สั้นที่สุดและมีมูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) กับผลตอบแทนภายในมากที่สุด
ตาราง 1 แสดงสรุปการวิเคราะหการดําเนินธุรกิจไมแบบใหเชา
ธุรกิจ
ไมแบบใหเชา
ไมแบบพลาสติก

Payback period
1 ป 5 เดือน

ตนทุนและผลตอบแทน
NPV
IRR
7,570,159.45
71.32%

การลงทุน
B/C Ratio
2.34

ไมแบบเหล็ก

1 ป 6 เดือน

7,407,146.75

68.48%

2.31

ไมแบบ
ไมธรรมชาติ

2 ป

6,596,967.06

42.74%

1.23

มีความคุมคาในการ
ลงทุน ควรตัดสินใจ
ลงทุน
มีความคุมคาในการ
ลงทุน ควรตัดสินใจ
ลงทุน
มีความคุมคาในการ
ลงทุน ควรตัดสินใจ
ลงทุน

การวิเคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตร เมื่อธุรกิจตองเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจ ตนทุนของสินคาและความไม
แนนอนของตลาดที่ไมสามารถคาดการณได ซึ่งสงผลตอรายรับและรายจายในการดําเนินธุรกิจ ผลการวิเคราะหความ
ไวเชิงเศรษฐศาสตร 4 กรณี คือ การมีคูแขงเพิ่มขึ้น กรณีการกอสรางขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 กรณีการกอสราง
ขยายตัวลดลงรอยละ 10 และการเพิ่ม-ลดราคาเชาไมแบบ แสดงใหเห็นวา หากธุรกิจมีการลงทุนสินคา คือ ไมแบบที่
เปนพลาสติก เหล็ก ไมธรรมชาติ ธุรกิจยังมีความคุมคาในการลงทุน และควรตัดสินใจลงทุน

สรุปผลการศึกษา
จากการสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
การวิเคราะหตน ทุนและผลตอบแทนของธุร กิจ เป นการศึก ษาปญหาและโอกาสทางธุ รกิจ การกําหนด
เปาหมาย สถานการณของธุรกิจ ตนทุนและผลประโยชนตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน เพื่อทราบถึงโอกาสที่โครงการ
จะประสบความสําเร็จ ซึ่งขอบเขตของการศึกษาความเปนไปไดของการดําเนินธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแม
อาย จังหวัดเชียงใหม พบวา ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ทั้ง
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ไมแบบพลาสติก ไมแบบเหล็ก และไมแบบไมธรรมชาติ มีความคุมคาในการลงทุน ควรตัดสินใจลงทุน และการ
วิเคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตร 4 กรณี คือ การมีคูแขงเพิ่มขึ้น กรณีการกอสรางขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 กรณี
การกอสรางขยายตัวลดลงรอยละ 10 และการเพิ่ม-ลดราคาเชาไมแบบ แสดงวา การดําเนินธุรกิจไมแบบใหเชามี
ความคุมค าในการลงทุน ควรตัดสิน ใจลงทุน ซึ่งแตกต างจากธุ รกิจอื่นที่ มีลักษณะสภาพแวดลอมทางการตลาด
ประชากรกลุมเปาหมาย ลักษณะพื้นที่แตกตางกัน สําหรับการวิจัยนี้มุงเนนใหผูสนใจทําธุรกิจไมแบบใหเชา ซึ่งเปน
ธุรกิจ SME ใหทราบถึงความเปนไปไดในการลงทุน การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ประกอบดวย ระยะเวลาคืน
ทุ น มู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ อั ต ราผลตอบแทนภายใน และอั ต ราส ว นมู ล ค า ป จ จุ บั น ของผลตอบแทนต อ ต น ทุ น โดย
การศึกษาความคุมคาที่เกิดจากการลงทุนทําธุรกิจไมแบบใหเชา รวมถึงการวิเคราะหสภาพทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
ความไมแนนอนของตลาดรวมถึงปจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานการเงิน รายรับ รายจาย ลักษณะของลูกคาในปจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในสภาวะความเปนจริงสวนแบง
ทางการตลาดอาจเกิดจากผูรับเหมารายยอยมีตนทุนไมแบบเปนของตนเองเปนทุนในการประกอบกิจการรับเหมา
กอสรางอยูบางสวนแลว เหตุนี้จะสงผลกระทบถึงรายไดของธุรกิจทําใหลดลงได ขอมูลที่ไดจะเปนเครื่องมือตัดสินใจ
ดําเนินธุรกิจหรือแนวปฏิบัติเพื่อใหไดทางเลือกที่เปนไปได ซึ่งตัวชี้วัดที่สําคัญและมักถูกพิจารณาในการวิเคราะหเชิง
เศรษฐศาสตรเพื่อการคัดเลือกโครงการตาง ๆ คือ ขอกําหนดดานการเงิน (Financial criteria) (สุรเมศวร พิริยะวัฒน,
ม.ป.ป, สื่อออนไลน)
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดคนพบขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เปน
การวิเคราะหเบื้องตนเพื่อเปนแนวทางตัดสินใจกอนการลงทุนเทานั้น ดังนั้นในทางปฏิบัติผูประกอบการอาจตองศึกษา
ขอมูลของปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอยางละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ
2. การวิเคราะหของธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหมนี้ เปนการคาดการณอนาคตที่
ยังไมเกิดขึ้น การประมาณการตนทุนและผลตอบแทนที่ไดจึงเปนสิ่งไมแนนอน ขึ้นอยูสภาพแวดลอมของธุรกิจและ
สภาพแวดลอมทางการตลาดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการคาดการณตนทุนและผลตอบแทนอาจมี
ความคาดเคลื่อนเมื่อมีการดําเนินธุรกิจจริง
3. การประกอบธุรกิจไมแบบใหเชานั้น เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของลูกคาใหเหมาะสมกับงานที่
หลากหลายของลูกคา ผูประกอบการควรมีไมแบบใหเชาทั้ง 3 ประเภท คือ ไมแบบพลาสติก ไมแบบเหล็ก และไมแบบ
ที่ทําจากไมธรรมชาติ พรอมทั้งไมค้ํายันประกอบ และนั่งราน เขามารวมดวยจะทําใหธุรกิจครบองคประกอบมากยิ่งขึ้น
4. ในสภาวะที่ผูประกอบการมีรายไดลดลงจากเปาหมายที่วางไว ชวงระยะเวลาที่เวนวางจากธุรกิจไมแบบให
เชา ผูประกอบการควรมีธุรกิจรับเหมากอสรางเพื่อเปนที่รองรับเพื่อเพิ่มความมั่นคงของธุรกิจ และเสริมรายไดในสวน
ที่ขาดไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จดวยดีโดยไดรับความกรุณา ความชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา
พรอมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ขอบกพรองตาง ๆ จาก ดร.สุริยาวุธ ประอาย จนทําใหการศึกษาคนควาดวย
ตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ซึ่งตองกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทานที่
ใหการอนุเคราะหขอมูล และมีสวนรวมและเกี่ยวของในการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ คุณคาและประโยชนที่
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ไดรับขอมอบใหแดบิดา มารดา ผูใหชีวิต ตลอดจนคณาจารยผูที่ใหการศึกษาอบรมสั่งสอนใหมีความรูอันทรงคุณคา
ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน
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การศึกษาความเปนไปไดการใชวัสดุเหลือใชในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง:
กรณีศึกษา ตําบลปางิ้ว อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
Feasibility study of using recycled materials in riverbank protection: Case
Study Pa Ngio Sub-District, Wiang Pa Pao District, Chiangrai Province
นิคม กันทะวงค 1*, สุริยาวุธ ประอาย2 และ อภิชาต บัวกลา3
6

Nikom Guntawong1*Suriyavet Praai2 and Apichat Buakla3
บทคัดยอ
การศึกษานี้นําเสนอรูปแบบการวิเคราะหวิธีปองกันตลิ่งแมน้ําลาว ซึ่งพบวาทั้ง 3 วิธีที่นําเสนอ คือ 1) Gabion
Box บรรจุดวยหินใหญคละ 2) หินเรียงยาแนว และ 3) Gabion Box บรรจุเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร มีความ
เหมาะสมที่จะใชปองกันตลิ่ง ตรงบริเวณที่ทําการศึกษาไดเปนอยางดี เมื่อทําการศึกษาความเหมาะของวิธีการตาง ๆ
ทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม ผลของการศึกษา แสดงวา วิธีการปองกันตลิ่งโดยใช Gabion Box บรรจุดวยเศษ
คอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร เปนวิธีที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคาลงทุนรายปที่ความยาว 80 เมตร ของ
ตลิ่งมี่คาเทากับ 78,249 บาท อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุนรายปมีคาเทากับ 1.64 ในขณะที่ วิธีปองกันตลิ่ง
โดย Gabion Box บรรจุดวยหินใหญคละ และ วิธีปองกันตลิ่งโดยหินเรียงยาแนว มีคาตนทุนรายปมีคาเทากับ 122,819
บาทและ 99,913 บาท ตามลําดับ คาอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุนรายปเทากับ 1.04 และ 1.28 ตามลําดับ
Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร เปนอีกวิธีหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการกอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งเมื่อพิจารณาการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมดวยการลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
คําสําคัญ: เขื่อนปองกันตลิ่ง การลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร

Abstract
This paper presents the analysis of riverbank protection consisting of 3 methods (i.e., gabion filled with
small-sized stone, mortar riprap and gabion filled with recycled materials). It is found that all three methods are
suitable for riverbank protection at the studied site. The engineering economic analysis for these 3 methods
reveals that the method of which the gabions are filled with recycled materials is the most suitable method. Its
annual investment cost (for 80 meters long) is 78,249 bath, the benefit cost ratio is 1.64. The rock gabion and
mortar riprap methods provide the annual investment cost of 122,819 bath and 99,913 bath, respectively. The
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benefit cost ratios are 1.04 and 1.28, respectively. It can be concluded that the gabion filled with recycled
materials is an appropriate solution when considering the reduction of resource consumption.
Keywords: Riverbank protection works, Reduction of resource consumption, Appropriate economics

บทนํา
แมน้ําลาว ตนน้ําเกิดจากเทือกเขานางแกวในเขตอําเภอเวียงปาเปา ไหลผานอําเภอแมสรวย อําเภอเมือง
เชียงราย มาบรรจบกับแมน้ํากกที่ สบลาว ใกลบานแมขาวตม มีความยาวประมาณ 117 กิโลเมตร ในปจจุบันปญหา
การกัดเซาะของกระแสน้ําแมน้ําลาวไดสรางความเสียหายตอสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร และเปนปญหาที่สําคัญที่
ตองดําเนินการแกไข (ดังแสดงในภาพ 1) แมน้ําลาวที่มีลักษณะไหลจากทิศใตไปทางทิศเหนือ ไดไหลผานพื้นที่ของ
ตําบลปางิ้ว อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ทําการกัดเซาะตลิ่งซึ่งเปนที่สาธารณะเกิดการพังเสียหายเปนอันมาก
และที่สําคัญในเขตพื้นที่อําเภอเวียงปาเปาไดมีอาคารที่เกาแกมีอายุมากกวาหาสิบปเปนจํานวนมาก ซึ่งควรคาที่จะ
อนุรักษไว ทําใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหความสําคัญตอการปองกันการกัดเซาะตลิ่ง
โดยทั่วไปในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งในเขตพื้นที่ของตําบลปางิ้ว อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงรายนั้น
วัสดุที่ใชตองนําเขาจากโรงโมหินที่ตั้งอยูในพื้น ตําบลผางาม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีระยะทางไกลจากจุด
ที่จะทําการกอสรางเปนอันมาก ทําใหเสียเวลาและคาใชจายในการขนสงเปนจํานวนมาก รวมถึงในการกอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งจําเปนจะตองใชทรัพยากรธรรมชาติ (ที่มีอยูอยางจํากัด) เปนจํานวนมาก ดังนั้นแนวคิดที่วาถาสามารถนํา
เศษคอนกรีตที่ไดจากการรื้อถอนอาคาร มาใชแทนหินใหญคละในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box จึง
ถูกนํามาศึกษา เพื่อที่จะเปนการชวยลดตนทุนในการกอสรางไดรวมถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและ
คุมคา โดยการเปรียบเทียบหาขอแตกตางในดานตนทุนราคาในการกอสรางและความเหมาะสมในดานเศรษฐศาสตร

ภาพ 1 แสดงการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําลาว

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบหาขอแตกตางในดานตนทุนราคาในการกอสรางวา การปองกันตลิ่งแบบไหนทีม่ ีตนทุนต่ํา
และมีความเหมาะสมในดานเศรษฐศาสตร
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วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการสํารวจและเก็บขอมูลพื้นที่ที่จะทําการกอสราง พบวาสภาพโดยทั่วไปของแมน้ํา
ลาวมีความกวาง 30.00 เมตร ระยะแนวราบ 1.50 เมตร ความสูงของตลิ่ง 3.50 เมตร ความลึกกลางรองน้ํา 1.00
เมตร อัตราการกัดเซาะเฉลี่ยประมาณ 0.01–1.00 เมตรตอป ความยาวของตลิ่งมีการพังทลายครอบคลุมระยะทาง
ประมาณ 70.00 เมตร สภาพภูมิประเทศริมตลิ่งเปนพื้นที่การเกษตร ไมมีบานเรือนริมตลิ่งที่ไดรับผลกระทบ
จากผลการเจาะสํารวจดิน จะพบวาดินภายในพื้นที่สวนใหญจะมีคา SPT-N blow count มากกวา 20 ซึ่ง
สามารถจําแนกเปนชั้นดินที่มีความหนาแนนมาก (Very stiff) คาความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกประลัยของดิน
มีคาเทากับ 50 ตัน/ตารางเมตร

ภาพ 2 แสดงรูปตัดตามขวางแมน้ําลาว
รูปแบบของเขื่อนปองกันตลิ่ง
1. เขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยหินใหญคละ
เขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยหินใหญคละ (ภาพ 3) จะตองใชหินขนาด 15-30 เซนติเมตร
ปูบนตลิ่งที่มีความลาดชัน 1:0.6 (แนวตั้ง:แนวนอน) โดยที่ฐานของเขื่อนจะตองวางกลอง Gabion เปนฐานโดยระดับพื้น
ของกลอง Gabion ต่ํากวาระดับน้ําต่ําสุดไมนอยกวา 1.00 เมตร เพื่อเปนฐานเขื่อนปองกันการไถลของตัวเชิงลาด
ปองกันการกัดเซาะที่ฐาน และเพื่อความเหมาะสมในการกอสรางในน้ํา โดยกอนจะวางกลอง Gabion บนลาดตลิ่ง
จะตองทําการปรับระดับดวยทรายถมอัดแนน ปูลาตลิ่งดวยแผนใยสังเคราะห (Geotextile) กอนเพื่อปองกันไมให
อนุภาคของเม็ดดินขนาดเล็กหลุดออกไปจากลาดตลิ่ง

ภาพ 3 แสดงรูปตัดเขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยหินใหญคละ
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2. หินเรียงยาแนว
เขื่อนปองกันตลิ่งแบบใชหินเรียง จะตองใชหินขนาด 15-30 เซนติเมตร ปูบนตลิ่งที่มีความลาดชัน 1:2.5
(แนวตั้ง:แนวนอน) หนาไมนอยกวา 30 เซนติเมตร (ภาพ 4) โดยที่ฐานของเขื่อนจะตองวางกลอง Gabion เปนฐานโดย
ระดับพื้นของกลอง Gabion ต่ํากวาระดับน้ําต่ําสุดไมนอยกวา 1.00 เมตร เพื่อเปนฐานเขื่อนปองกันการไถลของตัวเชิง
ลาด ปองกันการกัดเซาะที่ฐาน และเพื่อความเหมาะสมในการกอสรางในน้ํา โดยกอนจะปูหินเรียงบนลาดตลิ่งจะตอง
ทําการปรับระดับดวยทรายถมอัดแนน ปูลาดตลิ่งดวยแผนใยสังเคราะห (Geotextile) กอนเพื่อปองกันไมใหอนุภาคของ
เม็ดดินขนาดเล็กหลุดออกไปจากลาดตลิ่ง

ภาพ 4 แสดงรูปตัดหินเรียงยาแนว
3. เขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร
เขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร ขั้นตอนและวิธีการ
เชนเดียวกับเขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยหินใหญคละ จะแตตางกันโดยการเปลี่ยนวัสดุที่นํามาใช
จากการใชหินขนาด 15-30 เซนติเมตร ก็เปนการใชเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคารแทน (ภาพ 5) ทําการปูบน
ตลิ่งที่มีความลาดชัน 1:0.6 (แนวตั้ง:แนวนอน) โดยที่ฐานของเขื่อนจะตองวางกลอง Gabion เปนฐานโดยระดับพื้นของ
กลอง Gabion ต่ํากวาระดับน้ําต่ําสุดไมนอยกวา 1.00 เมตร เพื่อเปนฐานเขื่อนปองกันการไถลของตัวเชิงลาด ปองกัน
การกัดเซาะที่ฐาน และเพื่อความเหมาะสมในการกอสรางในน้ํา โดยกอนจะวางกลอง Gabion ลาดตลิ่งจะตองทําการ
ปรับระดับดวยทรายถมอัดแนน ปูลาดตลิ่งดวยแผนใยสังเคราะห (Geotextile) กอนเพื่อปองกันไมใหอนุภาคของเม็ดดิน
ขนาดเล็กหลุดออกไปจากลาดตลิ่ง

ภาพ 5 แสดงรูปตัดการวางกลอง Gabion บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร
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คุณสมบัติของหินทีใ่ ชบรรจุในกลอง Gabion
คุณสมบัติของหินที่ใชบรรจุในกลอง Gabion จะตองมีน้ําหนักรวมกลองใหมีน้ําหนักไมนอยกวา 1,400 กก./
ลบ.ม. และจะตองมีการจัดเรียงหินเปนอยางดี (กษิดิศ วัฒนศัพท และคณะ, 2555, สื่อออนไลน)
คุณสมบัติของเศษคอนกรีตทีไ่ ดจากการรื้อถอนอาคาร
คุณสมบัติของเศษคอนกรีตที่ไดจากการรื้อถอนอาคารที่นํามาใชในงาน เขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box
จากงานวิจัยของอภิรักษ มาตรนอก เรื่องการศึกษาผลกระทบของสถานะความชื้นและการดูดซึมน้ําของมวลรวม
หยาบธรรมชาติและรีไซเคิลตอคาการยุบตัวและกําลังอัดของคอนกรีต
ไดใหขอมูลคุณสมบัติจําเพาะของมวลรวมวา มวลรวมหยาบที่ไดจากการยอยเศษคอนกรีตที่สภาวะอิ่มตัวผิว
แหง เทากับ 2.70 และมีหนวยน้ําหนักเทากับ 1,432 กก./ลบ.ม. (อภิรักษ มาตรนอก, 2555) ซึ่งสามารถนํามาใชแทน
หินใหญคละเพื่อเปนการชวยลดตนทุนในการกอสรางได
การประเมินมูลคาทางดานเศรษฐศาสตร
ในการวิเคราะหขอมูลจะใชเปนอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนซึ่งสามารถคํานวณออกมาในรูป
ของมูลคาการลงทุนรายป คํานวณไดจากสมการความสัมพันธดังนี้ (ชิตชัย ปนทรายมูล, 2556)
มูลคาตนทุนรายป = P x recovery factor
โดย P = ตนทุนที่ลงทุนไปกับโครงการ
recovery factor = เปนคาที่ใชสําหรับเปลี่ยนมูลคาหรือตนทุนของโครงการเปนตนทุนรายป คาเหลานี้จะ
ขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ย และอายุของโครงการ ซึ่งไดมีการกําหนดไวเปนตารางหรืออาจจะคํานวณไดจากสมการ
i(1+ i)N
(1)
recovery factor =
(i+1)N −1
โดย
i = อัตราดอกเบี้ยเปนเปอรเซ็นตตอป
N = อายุของอาคารหรือโครงการ
อัตราสวนผลตอบแทนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) สามารถคํานวณไดจากสมการความสัมพันธดังนี้

โดยที่

n
Bt
∑
t
t=0
B/C Ratio = n (1 + i)
Ct
∑
t=0 (1 + i) t

(2)

Bt = มูลคาผลตอบแทนของโครงการในปที่ t
Ct = มูลคาของตนทุนการดําเนินงานของโครงการในปที่ t
C0 = มูลคาของการลงทุนเริ่มแรก (ตนทุนในปที่ 0)
i = อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบี้ย (Discount Rate)
t = ปของโครงการคือปที่ 0,1,2,3…,n
n = อายุของโครงการ
ปที่ 0 = ปที่มีการลงทุนเริ่มแรก (Initial Investment)
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร ดังแสดงในตารางที่ 1 แนวทางใน
การปองกันการพังทลายของตลิ่งแมน้ําลาวในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลปางิ้ว สามแนวทางคือ หนึ่งการปองกันแบบ
Gabion Box บรรจุดวยหินใหญคละ สองการปองกันแบบเรียงหินยาแนว และ สามการปองกันแบบ Gabion Box บรรจุ
ดวยเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร เมื่อพิจารณาตนทุนคากอสรางโดยคิดในรูปแบบของตนทุนรายปรวม พบวา
แนวทางที่สาม การปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคารเปนแนวทางที่มีการ
ลงทุนในรูปแบบของตนทุนรายปนอยที่สุดคือประมาณ 78,249 บาทตอความยาว 80 เมตร ในสวนของการปองกัน
ตลิ่งแบบเรียงหินยาแนวจะใชงบประมาณ 99,913 บาทตอความยาว 80 เมตร และในสวนของการปองกันตลิ่งแบบ
Gabion Box บรรจุดวยหินใหญคละจะใชงบประมาณ 122,819 บาทตอความยาว 80 เมตร ดังนั้นในการเปรียบเทียบ
ตนทุนรายปรวมนั้นิรูปแบบของการปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคารจึงมี
ความเหมาะสมกวาอีก 2 แบบที่มีการลงทุนรายปที่มากกวา
จากการวิเคราะหผลตอบแทนตอตนทุน ซึ่งจะดูจากคาที่ไดถาผลที่ไดมีคา Benefit นอยกวา 1.0 คือ ไมเหมาะ
ที่จะลงทุนเพราะทําใหขาดทุน หรือผลที่ไดมีคาเทากับ 1.0 คือ แสดงวาระบบที่ลงทุนนี้เทาทุนและถาผลที่ไดมีคา
มากกวา 1.0 คือ เหมาะสมที่จะทําการลงทุนจากการวิเคราะหพบวา ในการลงทุนมีคา Benefit มากกวา 1.0 ทั้งสาม
รูปแบบ แตที่มีคามากที่สุดก็คือ การปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยหินใหญคละมีคาเทากับ 1.04 ทําใหมีผล
กําไรที่ 5,180 บาท/ป สวนการปองกันเรียงหินยาแนวมีคาเทากับ 1.28 ทําใหมีผลกําไรที่ 28,086 บาท/ป และระบบ
การปองกันตลิ่งแบบ Rock Gabion บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร มีคาเทากับ 1.64 ทําใหมีผลกําไรที่
49,750 บาท/ป การวิเคราะหในสวนนี้จึงสงผลใหการปองกันแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการรื้อถอน
อาคารมีความเหมาะสมที่จะลงทุนมากที่สุด และจะเปนอีกวิธีที่มีความเหมาะสมในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งเมื่อ
พิจารณาการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมดวยการลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหผลตอบแทนตอตนทุน B/C
แนวทาง
ผลตอบแทน
บาท/ป (B)
1. การปองกันตลิ่งแบบ Rock Gabionคือ
128,000
กลองลวดตาขายบรรจุหิน
2. การปองกันตลิ่งแบบเรียงหินยาแนว
128,000
3. การปองกันตลิ่งแบบ Rock Gabion กลอง 128,000
ลวดตาขายบรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการ
รื้อถอนอาคาร

ตนทุนรายป
รวม( C )
122,819

อัตราสวน
B/C
1.04

99,913
78,249

1.28
1.64

ผลตาง B-C
บาท/ป
5,180
28,086
49,750

สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลราคาตนทุนรายปจะพบวาการปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีต
จากการรื้อถอนอาคารมีคาใชจายนอยกวาอีกสองวิธี และเมื่อวิเคราะหผลตอบแทนตอตนทุน ซึ่งก็พบวาการปองกัน
ตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร มีความคุมคาตอการลงทุนมากกวาอีกสองวิธี
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแตละวิธีมีอายุการใชงานที่ไมเทากัน และรวมถึงระยะทางในการขนสงวัสดุอุปกรณในการ
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กอสราง แตทั้งนี้ในการปองกันตลิ่งแตละชนิดยอมเปนผลดีตอประชาชนที่มีพื้นที่อยูติดกับแมน้ําลาว ซึ่งถาไมมีการ
ปองกันในแตละปนั้นตลิ่งจะมีการพังทลายเปนจํานวนมากทั้งนี้การพังทลายจะมากหรือนอยเพียงใดอาจขึ้นอยูกับ
ระดับน้ําลาวหรืออัตราการไหลของน้ํา รูปแบบที่ 3 Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร เปนอีก
วิธีหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งเมื่อพิจารณาการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมดวยการลด
การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ

กิตติกรรมประกาศ
คนควานี้สําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรับความชวยเหลืออยางดียิ่ง ทั้งดานวิชาการ และขอมูลในการดําเนิน
โครงงานในครั้งนี้ จากบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ไดแก
กองชางเทศบาลตําบลปางิ้ว ที่ออกแบบกอสราง ประมาณราคาคากอสรางของโครงงานนี้ ขอขอบคุณ
อาจารยสุริยาวุธ ประอาย และ อาจารยอภิชาต บัวกลา อาจารยที่ปรึกษา ที่ใหความรู ใหคําปรึกษา ตลอดจนให
คําแนะนําแกไขและตรวจทานความถูกตอง ที่ไดใหขอเสนอแนะแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และ
สําเร็จไดดวยดีขอขอบพระคุณทานอาจารยผูสอนทุกทาน ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาแกขาพเจา และขอบพระคุณ
เจาหนาที่มหาวิทยาลัย ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการศึกษา และการทําโครงงานมหาบัณฑิตของขาพเจาขอบคุณ
เพื่อนๆ พี่นองบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการบริหารงานกอสรางทุกทาน ที่ชวยเหลือกันตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
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การศึกษาความเหมาะสมในการขยายเขตพื้นที่ใหบริการ: กรณีศึกษา ระบบประปา
หมูบาน บานทุงใหม ตําบลอวน อําเภอปว จังหวัดนาน
Feasibility Study of Extending Service Area Case Study: Village Water Supply
System Ban TungMai, Tambon Aun, Pue District, Nan Province
รุงอรุณ อุปจักร 1* และ กิตติพงษ วุฒิจํานงค 2
7

8

Rungaroon Upajak1* and Kittipong Vuthijumnonk 2
บทคัดยอ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการขยายเขตใหบริการประปาและศึกษา
ตนทุนและผลตอบแทนของการขยายเขตใหบริการ ผลการศึกษาพบวา โครงการขยายเขตใหบริการประปา จะตอง
ผลิตน้ํา จํานวน 76.05 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยกําหนดใหประชากร 1 คนใชน้ํา 50 ลิตรตอคนตอวัน กําหนดอัตรา
คา จํา หนา ยน้ํา ประปา เทา กั บ 6 บาทต อลู ก บาศกเมตร โดยมี ต นทุ น การขยายเขตวางระบบทอ ประปา เทา กั บ
699,300 บาท และมีรายได เทากับ 182,268 บาท การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม พบวา มูลคา
ปจจุบันของ ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ-33,025 อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน (B/C
ratio) เทากับ 0.846
คําสําคัญ: ตนทุน ผลตอบแทน ระบบทอประปา

Abstract
The objectives of this research study were to study the suitability of the extending of water service
area and the cost and benefit of extended service area.The result revealed that the amount of water produce
was 76.05 cubic meters per day base on the water consumption of 50 liters per capita per day. The water fee
is 6 bath per cubic meter. The cost of extended pipeline was 699,300 bath and the revenue was 182,268
bath. The economic engineering analysis founded that the net present value (NPV) was-33,025 the benefit cost
ratio (B/C ratio) was 0.846
Keywords: Cost, Benefit, Plumbing system
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บทนํา
“การจัดบริการระบบน้ําสะอาด” เปนบริการสาธารณะประเภทหนึ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่
ดําเนินการตามภารกิจถายโอนบริการสาธารณะจากสวนราชการ ตามแผนปฏิบัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกทองถิ่น ซึ่งในปจจุบันภารกิจนี้ไดรับการถายโอนมายังทองถิ่นเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงนับวาเปน
บทบาทหนาที่ของทองถิ่นเองที่จะตองดําเนินการจัดบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทดังกลาวนี้ใหไดมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี การจัดการระบบน้ําสะอาดในที่นี้ หมายถึง การจัดทําระบบประปาหมูบาน ซึ่งเปน
บริการน้ํ าเพื่อการอุปโภคเทานั้ น มิไดมี ความหมายครอบคลุมถึ งการจัด บริการน้ําเพื่อการบริโ ภคแตประการใด
เนื่องจากน้ําเพื่อการบริโภคนั้นจะตองมีระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยที่มากกวาน้ําเพื่อการอุปโภค ซึ่ง
หมายถึงจะตองมีมาตรฐานตัวชี้วัดการบริการและดําเนินการที่แตกตางกันเปนอยางมากในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลอวน ยังมี 2 หมูบานที่ยังไมมีระบบประปาหมูบาน คือ ประชาชนในบานทุงกลาง หมูที่ 4
และ บานไรพัฒนา หมูที่ 9 ตําบลอวน อําเภอปว จังหวัดนาน ประสบปญหาความเดือดรอนในเรื่องของน้ํา อุปโภค
บริโภค ในฤดูแลงมาโดยตลอด เนื่องจากไมมีระบบประปาหมูบาน ซึ่งน้ําที่ใชในชีวิตประจําวัน บานทุงกลาง หมูที่ 4 ใช
ระบบประปาภูเขา ตอน้ําจากลําหวยตอ และเมื่อถึงฤดูแลงน้ําในลําหวยตอมีปริมาณนอย ไมเพียงพอตอความตองการ
ใชน้ําของประชาชนในหมูบาน บานไรพัฒนา หมูที่ 9 ใชน้ําจากการขุดบอน้ําตื้น โดยการขุดบอและวางทอคอนกรีต
เสริมเหล็กวางเรียงกัน ความลึกของบอน้ําประมาณ 8.00 เมตร สูบน้ําดวยเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ เดินระบบทอสงน้ํา
เขาใชในครัวเรือน และเมื่อถึงฤดูแลงตองประสบกับปญหาความเดือดรอนเนื่องจากน้ําในบอน้ําตื้นแหงและไมมีน้ําใช
ในการอุปโภค บริโภค
องคการบริหารสวนตําบลอวน มีระบบประปาหมูบาน จํานวน 2 แหง แหงที่ 1 ตั้งอยูบานทุงใหม หมูที่ 11 ใช
แหลงน้ําจาก ลําน้ําอวนในการผลิตน้ําประปา และแจกจายให 3 หมูบาน แหงที่ 2 ตั้งอยูบานดอนน้ํายาว หมูที่ 10 ใช
แหลงน้ําจากลําน้ํายาวในการผลิตน้ําประปา และแจกจายให 4 หมูบาน เนื่องจากระบบประปาหมูบาน บานทุงใหม
เปนระบบประปาผิวดินขนาดใหญ มีระบบการผลิต คือ ถังกรองน้ําผิวดิน 10 ลบ.ม./ชม. ถังน้ําใสขนาด 100 ลบ.ม. หอ
ถังสูง 30 ลบ.ม. มีผูใชน้ําจํานวน 95 ครัวเรือน และยังมีน้ําเพียงพอที่จะสงไปยัง บานทุงกลางและบานไรพัฒนาได
จากปญหาที่กลาวมาขางตนผูศึกษามีความสนใจที่จะทําการศึกษา ความคุมคาในการขยายเขตใหบริการ
ประปาทุงใหมมายัง 2 หมูบานที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เพื่อรองรับความตองการของประชาชน
ผูบริโภค และเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคที่ยั่งยืน

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
1. คอมพิวเตอร
2. เทปวัดระยะ
3. เครื่องคํานวณ
วิธีการศึกษา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอระเบียบกฎหมาย และงานวิจัยที่ใกลเคียงกับโครงงานที่ศึกษา โดย การวิเคราะห
เอกสาร และการสํารวจเก็บขอมูล ระบบทอสงน้ําประปาที่จะขยายเขต ระยะทางที่วางทอสงจายน้ํา พรอมออกแบบและ
ประมาณการคาใชจายทั้งหมดรวมทั้งคาซอมบํารุง เมื่อไดขอมูลตาง ๆ ครบถวน จึงนําขอมูลมาวิเคราะหหาความคุมทุน
ทางเศรษฐศาสตร
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ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร ในดานของการขยายเขตการใหบริการประปา จึง
ทําการวิเคราะหเฉพาะตนทุนทางตรง ที่เกี่ยวของกับการขยายระบบเดินทอสงน้ําประปา ดังนี้
ตนทุนทางตรง

=

ตนทุนคงที่

+

- ทอประปา

ตนทุนแปรผัน

- คาวัสดุเคมีภัณฑ
- คากระแสไฟฟา
- คาวัสดุดําเนินการ
และซอมบํารุง

ภาพ 1 แสดงตนทุนการผลิตน้าํ ประปา
ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึงทรัพยสิน เครื่องมือการผลิตหรือสิ่งปลูกสราง ซึ่งมีคาคงที่ไมเปลี่ยนแปลง
ตามปริมาณการผลิตน้ําประปา แตจะมีคาเสื่อมราคาของตนทุนเหลานี้ ตนทุนคงที่จะประกอบดวยตนทุนตอไปนี้
1. ตนทุนการลงทุนครั้งแรก (Investment Cost) เปนรายจายที่การประปาไดใชเพื่อการลงทุนในการกอสราง
โรงสูบน้ํา อาคารผลิตน้ําประปา ถังน้ําใส หอถังสูง เครื่องสูบน้ํา และอุปกรณ เปนตน
2. ตนทุนสวนเพิ่ม (Incremental Cost) เปนรายจายเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ เพื่อขยายกําลังการ
ผลิตน้ําประปา
ตนทุนผัน แปร (Variable Cost) หมายถึงต นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิ ตน้ําประปา และ
คุณภาพน้ําดิบ โดยจะทําการวิเคราะหเฉพาะ Direct Cost ในสวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบเทานั้น ประกอบดวย
1. คาวัสดุเคมีภัณฑ ไดแก คาสารสม คาสารคลอรีน และคาปูนขาว
2. คากระแสไฟฟา ในการผลิตน้ําประปา
3. คาวัสดุดําเนินการซอมและบํารุง ไดแก คาใชจายในการซอมแซมอุปกรณการผลิตน้ําประปา เชน ลูกปน
อะไหลเครื่องจักรกลตาง ๆ รวมถึง คาน้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่น
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
การศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ โดยการเปรียบเทียบผลประโยชนกับคาการลงทุนเพื่อวัด
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร ซึ่งการประเมินคาการลงทุนแบบคิดคาปจจุบันของเงิน ไดแก มูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (Net present value, NPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน (Benefit cost ratio, B/C ratio) และ
อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present
value, NPV) เปนการวิเคราะหการลงทุนโดยพิจารณาที่มูลคาผลตอบแทนสุทธิ ซึ่งการลงทุนที่มีโอกาสทํากําไรไดจะมี
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมากกวาศูนย และจะมีกําไรมากขึ้นตามมูลคาของผลตอบแทนที่สูงขึ้นในทางบวก
ในทางตรงกันขามหากมูลคาผลตอบแทนที่ไดมีคาในทางลบก็แสดงวาการลงทุนดังกลาวไมคุมทุน การคํานวณมูลคา
ปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิสามารถทําไดโดย
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……………………………………………………………………………………(1)
เมื่อ

Bt = ผลตอบแทนในปที่ t (t= 1, 2, 3,....n )
Ct = ตนทุนในปที่ t (t= 1, 2, 3,....n )
i = อัตราดอกเบี้ย หรือ หรืออัตราคิดลด
n = อายุโครงการ
การประเมินโครงการดวย NPV นี้ มีขอจํากัดวาไมสามารถนําไปจัดอันดับความสําคัญของโครงการได เพราะ
คา NPV สวนใหญจะขึ้นอยูกับขนาดของโครงการหรือเงินลงทุน โครงการที่มีขนาดใหญมักมี NPV สูงกวาโครงการ
ขนาดเล็ก เนื่องจากมีความสามารถในการผลิตมากกวาอัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน
(Benefit cost ratio, B/C ratio)หมายถึงอัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของผลประโยชนตอมูลคาปจจุบันของตนทุน
ทั้งหมด โครงการจะมีความเหมาะสมในการลงทุนถา B/C Ratio มีคามากกวา 1 เพราะอัตราสวนที่คํานวณไดจะเปน
การแสดงมูลคาปจจุบันของผลประโยชนตอมูลคาของตนทุน ดังนั้นขนาดของโครงการจึงไมมีอิทธิพลตอคา B/C ratio
โดย
…………………………………………………………………….(2)
เมื่อ

Bt = ผลตอบแทนในปที่ t (t = 1, 2, 3,....n )
Ct = ตนทุนในปที่ t (t = 1, 2, 3,....n )
i
= อัตราดอกเบี้ย หรือ หรืออัตราคิดลด
n
= อายุโครงการ
การตัดสินใจการลงทุน (Investment Decision)หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกโครงการลงทุนวาควร
ลงทุนในโครงการใดจึงจะใหผลตอบแทนตามที่ตองการ โดยใชเกณฑในการตัดสินใจทางการลงทุนที่คํานึงถึงคาเสีย
โอกาส (Opportunity Cost) ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทน (NPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C
ratio) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ตามรายละเอียดที่กลาวมาขางตน
เกณฑตาง ๆ ที่ใชในการตัดสินใจในการลงทุน จะทําใหผูวิเคราะหโครงการลงทุนตัดสินใจไดวาควรลงทุนใน
โครงการนั้นหรือไม โดยปกติโครงการที่ใหคาตาง ๆ ดังตอไปนี้ ถือเปนโครงการที่ควรลงทุนโดยพิจารณาจากมูลคา
ป จ จุ บั น ของผลตอบแทน (NPV) มี ค า มากกว า ศู น ย หรื อ มี ค า เป น บวกจะแสดงว า การลงทุ น ในโครงการนั้ น ได
ผลตอบแทนคุมกับการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนแกเจาหนี้ระยะยาว หรือหุนกู คือ ดอกเบี้ยมีอัตราคงที่ NPV สวนที่
เปนบวก ของโครงการจึงจะตกเปนผลตอบแทนของเจาของ ดังนั้น เมื่อลงทุนโครงการที่ NPV = 0 สวนของเจาของจะ
ไมเพิ่มขึ้น แตการที่ธุรกิจมีโครงการลงทุนเพิ่มจะมีผลใหขนาดของธุรกิจขยายตัวขึ้น
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) การตัดสินใจโดยการใชวิธี IRR เนื่องจาก IRR ของโครงการใด คืออัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการนั้น ถาอัตราผลตอบแทนของโครงการสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ หรือ
ตนทุนของเงินทุน ( r>i) ก็ควรลงทุน แตถาคานอยกวา (r<i) ก็ควรปฏิเสธโครงการลงทุน
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ผลการศึกษา
1. ออกแบบแนวเดินทอสงจายน้ํา
ทอเมนหลักที่ใชจายน้ําประปา เปนทอ PVC ชั้น 8.5 Ø 3” ความยาว 2,480 เมตร และทอแยกเขาหมูบาน
เปนทอ PVC ชั้น 8.5 Ø 2” ความยาว 3,904 เมตร
ตาราง 1 แสดงขนาดของทอประปา
ชนิดทอ
PVC ชั้น 8.5 Ø 3”(ทอเมนหลัก)
PVC ชั้น 8.5 Ø 2”(ทอแยกเขาหมูบาน)

ความยาว (เมตร)
2,480
3,904

ตาราง 2 แสดงสรุปประมาณราคาโครงการขยายเขตประปาทุงใหม
ลําดับที่

รายการ

1
2
3

ประเภทงานอาคาร
ประเภทงานทาง
ประเภทงานครุภัณฑและอื่นๆ
เงื่อนไข
เงินลวงหนาจาย 15.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00%
ดอกเบี้ยเงินกู
7.00%
ดอกเบี้ยเงินฝาก
7.00%
รวมราคาคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น
ปรับราคาใหเหมาะสม

สรุป

คาวัสดุและ
คาแรงงานรวม
เปนเงิน (บาท)

FACTOR F

คากอสรางทั้งหมด
รวมเปนเงิน (บาท)

524,952

1.2684
1.3322
1.0700

699,341.05

699,341.05
699,300

ตัวอักษร (หกแสนเกาหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน)
ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลอวน
หมายเหตุ 1. ราคานี้ ไมรวมคา มาตรวัดน้ํา คาใชจายในการตอทอเขาบาน และอุปกรณอื่น ๆ
2. ราคาคากอสรางเมื่อเดือน มกราคม 2559
ปริมาณการความตองการใชน้ําของหมูบานหรือชุมชน
จากการศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดใหมีปริมาณการใชน้ํา จํานวน 50 ลิตร/คน/วัน (เกณฑปริมาณการใชน้ําของ
ประชาชนในชนบท) และมีจํานวนผูใชน้ํา จํานวน 300 ครัวเรือน หรือ 1,521 คน
คิดปริมาณการใชน้ํา

= 1,521 x 50
= 76,050 ลิตร / วัน หรือจํานวน 76.05 ลบ.ม. / วัน
= 76.05 x 30
= 2,281.5 ลบ.ม. / เดือน
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ประปาทุ งใหม เปนระบบประปาผิวดินขนาดใหญ มีกําลั งผลิต 10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมงจากเดิมที่ผลิ ต
น้ําประปาเพียงวันละ 4 ชั่วโมง จะตองเพิ่มเวลาในการผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอปริมาณการตองการใช
น้ํา โดยจะตองผลิตน้ําประปาที่ 10 ชั่วโมง/วัน
ตนทุนการผลิตน้ําประปา
1. ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญของโครงการศึกษา มีกําลังผลิต 10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ผลิตน้ําวัน
ละ 10 ชั่วโมง (ตั้งแตเวลา 04.00 น.–9.00น. และ เวลา 16.00 น.–21.00 น.)
มีเครื่องสูบน้ําดิบ ขนาด 3 แรงมา ( 2.2 กิโลวัตต ) จํานวน 1 เครื่อง มีเครื่องสูบน้ําดี ขนาด 3 แรงมา (2.2
กิโลวัตต) จํานวน 1 เครื่อง ขอมูลจากรายการประกอบแบบ คาไฟฟา หนวยละ 4.5 บาท
คาไฟฟา = (2.2+2.2) x 10 x 30 x 4.5
= 5,940 บาท / เดือน
2. คาซอมแซมและบํารุงรักษารายป คือ คาซอมทอ คาทรายกรอง คาซอมเครื่อง คาอุปกรณประปา 2,500
บาท / เดือน
3. คาตอบแทน คาจางคนดูแลระบบประปา 1 คน เปนเงิน 4,000 บาท/เดือน
ตนทุนการผลิตน้ําตอป
= (5,940 x 12) + (2,500 x 12) + (4,000 x 12)
= 149,280 บาท / ป
ตาราง 3 แสดงอัตราคาน้ําประปา
รายการ
ปริมาณน้ําที่ผลิต

ปริมาณน้ําสูญเสีย = 20%
ปริมาณน้ําที่ผลิตไดสุทธิ
คาไฟฟา
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาตอบแทน
รวมคาตนทุนน้ํา
อัตราคาน้ํา
ปรับราคาใหเหมาะสม

ราคา / ตอหนวย
= กําลังการผลิต x ชั่วโมงการทํางาน x จํานวนวัน
= 10 ลบ.ม./ชม. X 10 ชั่วโมง x 30 วัน
= 3,000 ลูกบาศกเมตร/เดือน
= (3,000 x 20) / 100
= 600 ลูกบาศกเมตร/เดือน
= 3,000 – 600
= 2,400 ลูกบาศกเมตร/เดือน
= (2.2 + 2.2) x 10 x 30 x 4.5
= 5,940 บาท / เดือน
= 2,500 บาท/เดือน
= 4,000 บาท/เดือน
= 5,940 + 2,500 + 4,000
= 12,440 บาท / เดือน
= 12,440 / 2,400
= 5.18
= 6.00 บาท / ลูกบาศกเมตร
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ผลตอบแทนโครงการ
1. ไดมาจากการเก็บคาธรรมเนียม อัตรา 5 บาท/เดือน
= (300 x 5) x 12
= 18,000 บาท / ป
2. ไดมาจากรายไดจากการจําหนายน้ําประปา โดยนําผลการปริมาณการตองการใชน้ําตอป คูณกับราคา
จําหนายน้ํา ราคาลูกบาศกเมตรละ 6.00 บาท
= (2,281.5 x 12) x 6.00
= 164,268 บาท / ป
รวมผลตอบแทนโครงการ
= 18,000 + 164,268
= 182,268 บาท / ป
วิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
ขอมูลที่ใชในการคํานวณความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ไดแก มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)
และอัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน (B/C) แตเนื่องจากขอมูลเหลานี้ตองคํานวณจาก มูลคาเงินปจจุบัน คือแปลง
มูลคาตนทุน และผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราคิดลดทางสังคม ซึ่งตัวเลขที่จะ
นํามาเปนคาที่ใชสําหรับเปลี่ยนมูลคาหรือตนทุนของโครงการเปนตนทุนรายป เรียกวา recovery factor คาเหลานี้จะ
ขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ย และอายุของโครงการ ซึ่งไดกําหนดไวเปนตาราง หรืออาจจะคํานวณไดจาก สมการ
Recovery factor

=

𝑖(1+i)20
[(1+i)20 −1]

i คืออัตราดอกเบี้ยเปนเปอรเซ็นตอป
n คืออายุของอาคารหรือโครงการ

การศึกษาครั้งนี้ คิดอัตราดอกเบี้ย 7% อายุการใชงานของทอ พีวีซี 20 ป แทนคาในสมการ
Recovery factor

=

0.07(1+0.07)20
[(1+0.07)20 −1]

= 0.0944
ตนทุนระบบสงน้ํา

ตนทุนผันแปร
รวมตนทุน

= 699,300 บาท อายุการใชงาน 20 ป อัตราดอกเบี้ย 7%
= 699,300 x 0.0944
= 66,013 บาท/ป
= 149,280 บาท/ป
= 66,013 + 149,240
= 215,293 บาท/ป
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ผลตอบแทน
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ ( NPV)

= 182,268 บาท/ป
= 182,268 – 215,293
= -33,025 บาท
อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio)
= 182,268
215,293
= 0.846

ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ของโครงการขยายเขตใหบริการประปาพบวาโครงการขาดทุนจาก
การลงทุนเปนมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -33,025 บาท และอัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน (B/C) ของ
โครงการมีคานอยกวา 1 คือ 0.846
เนื่องจากอัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน (B/C) ของโครงการมีคานอยกวา 1 จึงตองกําหนดอัตราคา
น้ําประปาขึ้นใหมเพื่อใหโครงการขยายเขตใหบริการประปาสามารถเลี้ยงตังเองได โดยกําหนดอัตราคาน้ําประปา
เทากับ 8 บาทตอลูกบาศกเมตร ดังนี้
ผลตอบแทนโครงการ
1. ไดมาจากการเก็บคาธรรมเนียม อัตรา 5 บาท/เดือน
= (300 x 5) x 12
= 18,000 บาท/ป
2. ไดมาจากรายไดจากการจําหนายน้ําประปา โดยนําผลการปริมาณการตองการใชน้ําตอป คูณกับราคาจําหนาย
น้ํา ราคาลูกบาศกเมตรละ 8.00 บาท
= (2,281.5 x 12) x 8.00
= 219,024 บาท/ป
รวมผลตอบแทนโครงการ
= 18,000 + 219,024
= 237,024 บาท / ป
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ ( NPV)

= 237,024 – 215,293
= 21,731 บาท

อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio)
= 237,024
215,293
= 1.10
ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ของโครงการขยายเขตใหบริการประปาพบวาเมื่อกําหนดอัตราคา
น้ําประปา เทากับ 8 บาทตอลูกบาศกเมตร มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 21,731 บาท และอัตราสวนผลตอบแทน
ตอคาลงทุน (B/C) เทากับ 1.10
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สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา โครงการขยายเขตใหบริการประปาทุงใหม จะตองเพิ่มชั่วโมงการผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้น
จากเดิม ผลิตน้ําประปาวันละ 4 ชั่วโมง เปนผลิตน้ําประปาวันละ 10 ชั่วโมงและจะตองผลิตน้ําประปา จํานวน 76.05
ลูกบาศกเมตรตอ วัน โดยกําหนดใหประชากร 1 คนใชน้ํา 50 ลิตรตอคนตอวัน กําหนดอัตราคาจําหนายน้ําประปา
เทากับ 6 บาทตอลูกบาศกเมตร โดยมีตนทุนการขยายเขตวางระบบทอประปา เทากับ 699,300 บาท และมีรายได
เทากับ 182,268บาท มูลคาปจจุบันของ ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ -33,025 อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 0.846 ทําให อบต.จะตองชดเชยสวนที่ขาดทุน แตถากําหนดอัตราคา
จําหนายน้ําประปา เทากับ 8 บาทตอลูกบาศกเมตร มูลคาปจจุบันของ ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ 21,731
อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 1.10 จะทําใหโครงการขยายเขตใหบริการ
ประปามีผลตอบแทนที่คุมทุน

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรับความชวยเหลืออยางดียิ่ง ทั้งดานวิชาการ และขอมูลในการ
ดําเนินโครงงานในครั้งนี้ จากบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ไดแก กองชางองคการบริหารสวนตําบลบอวน ที่ออกแบบ
กอสราง ประมาณราคาคากอสราง ของการศึกษาคนควาดวยตนเองนี้ ขอขอบคุณ รองศาสตรจารยกิตติพงษ วุฒิ
จํานงค ทานอาจารยที่ปรึกษา ที่ใหความรู ใหคําปรึกษา ตลอดจนใหคําแนะนําแกไขและตรวจทานความถูกตอง ที่ได
ใหขอเสนอแนะแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และสําเร็จไดดวยดีขอขอบพระคุณทานอาจารย
ผูสอนทุกทาน ที่ไดประสิทธิ ประสาทวิชาแกขาพเจา และขอบพระคุณเจาหนาที่มหาวิทยาลัย ที่ชวยอํานวยความ
สะดวกในการศึกษา และการทําโครงงานมหาบัณฑิตของขาพเจาขอบคุณเพื่อน ๆ พี่นองบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการ
บริหารงานกอสรางทุกทาน ที่ชวยเหลือกันตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
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การศึกษาความเหมาะสมในการขยายพื้นที่ใหบริการ: กรณีศึกษา การประปาสวน
ภูมิภาคสาขาพาน
Feasibity Study of Extending Service Area Cass Study: Provincial Waterworks
Authority Phan Branch
กอพัฒน สมเกตุ 1* และ กิตติพงษ วุฒิจํานงค 2
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Gorpatt Somket1* and Kittipong Vuthijumnonk2
บทคัดยอ
การศึกษาความเหมาะสมในการขยายพื้นที่ใหบริการนี้ มีพื้นที่เปาหมายจํานวน 4 แหง คือ ตําบลเจริญเมือง
ตําบลทรายขาวและธารทอง ตําบลศรีถอย และเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา การวิเคราะหสภาพโดยรวมพบวา ควรมี
การขยายเขตพื้นที่ใ หบริการ การวิเคราะหโดยใชกระบวนการวิเคราะหร ะดับชั้นเชิ ง พบวา ตําบลศรีถ อยมีความ
เหมาะสมมากที่สุด การวิเคราะหตามหลักทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรมพบวา มีความคุมคาที่จะขยายพื้นที่บริการ
ทั้ง 4 แหง
คําสําคัญ: ขยายพื้นที่ใหบริการ พื้นที่เปาหมาย ความเหมาะสม

Abstract
There are 4 target areas in the feasibility study of extending service area namely, Charoenmuang
SaiKhao and Than Thong Sri Thoi subdistrict and Ruomjaipattana subdistrict municipality. The analysis of overall
condition indicated that the extended service area should be done. The analysis by using Analytical Hierarchy
Process revealed that Sri Thoi subdistrict was the most appropriate,while analysis by using Economic Engineering
process revealed that It is worthwhile to expand the service area of the fourth area.
Keywords: extending service area, target areas, suitability

บทนํา
น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคายิ่งตอมนุษย เปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต น้ําที่เหมาะสมจะนํามาใช
ในการอุปโภคบริโภคนั้นควรเปนน้ําที่สะอาดมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมสําหรับการอุปโภคบริโภค จาก
ขอมูลของ กปภ.สาขาพานพบวา มีการรองขอใหขยายพื้นที่ใหบริการน้ําประปาของ กปภ. ในหลายทองที่บอยครั้ง แต
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กปภ.สาขาพานไมสามารถตอบสนองความตองการได เนื่องจากกําลังผลิตเต็มศักยภาพ ในป 2558 ที่สถานีผลิตน้ํา
พาน มีการขุดสระพักน้ําดิบเพิ่มในพื้นที่ 20 ไร และไดเกิดโครงการกอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาค
สาขาพาน–แมใจ ระยะเวลากอสราง 2 ป มีการเพิ่มกําลังผลิตรวมถึงกอสรางสถานีจายน้ําเพิ่มคือสถานีจายน้ําบาน
หวยจําปูและสถานีจายน้ําบานปาสักสามัคคี เมื่อกอสรางแลวเสร็จจะสามารถจายน้ําในพื้นที่ที่มีระดับสูงและพื้นที่วง
กวางขึ้น เพื่อใหการใชประโยชนจากกําลังผลิตที่เพิ่มขึ้นใหมากที่สุด และเปนการแกปญหาน้ําอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนในพื้นที่ จึงควรหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการขยายพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาพาน
น้ําประปาของ กปภ. ไดมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ทั้งกอนเขาสูกระบวน
การผลิต ขั้นตอนการผลิต และหรือน้ําที่ผลิตแลวอยูในระบบจําหนายแลวก็ตาม จากการศึกษาพบวาน้ําที่จะนํามา
ผลิตน้ําประปาจะมีการตรวจสอบคุณลักษณะ ใน 3 คุณลักษณะดวยกัน คือ คุณลักษณะของน้ําทางกายภาพ
คุณลักษณะของน้ําทางชีววิทยาและคุณลักษณะของน้ําทางเคมี น้ําประปาของ กปภ. ไดมีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
และควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน จึงนาจะเปนทางเลือกที่ดีในการแกไขปญหาน้ําอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ที่
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพานสามารถใหบริการได
สืบเนื่องจากเหตุแผนดินไหวทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีจุดศูนยกลางอยูที่ตําบลทรายขาว อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม-27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สภาพความเสียหายตอแหลงน้ําบาดาล
พบวา มีทรายพุขึ้นมาในบอน้ําตื้น ทําใหระดับน้ําในบอลดลง บอมีการยุบตัว และบางบอมีกลิ่นเหม็น บางพื้นที่พบวา
ถังเก็บปฏิกูลในหองสุขาของแตละครัวเรือน รวมถึงวัสดุปูพื้นของแหลงฝงกลบขยะประจําชุมชนที่อยูในระดับเดียวกับ
ชั้นน้ําบาดาลระดับตื้นไดรับความเสียหายและมีรอยรั่ว สงผลใหเกิดความเสียหายตอแหลงน้ําบาดาลระดับตื้นที่
ชาวบานขุดบอไวใช และมีโอกาสที่จะซึมลงสูแหลงน้ําบาดาลระดับลึกได (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล,
2557, สื่อออนไลน)

วัตถุประสงคการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแกไขน้ําอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่
ที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาพานสามารถแกไขได และ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการขยายพื้นที่ใหบริการของ
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน โดยคํานึงถึงความคุมคาดานการลงทุนและการยอมรับการใหบริการ
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
พื้นที่ที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาพานสามารถใหบริการไดโดยมีขอบเขตดานพื้นที่ดังนี้
พื้นที่ที่ 1 หมูที่ 9, 11, 12, 13, 16และ 18 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
พื้นที่ที่ 2 ต.ทรายขาวและ ต.ธารทอง
พื้นที่ที่ 3 เทศบาลรวมใจพัฒนา
พื้นที่ที่ 4 รอบสถานีจายน้ําปาสักสามัคคี ต.ศรีถอย อ.แมใจ จ.พะเยา

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยไดใชขอมูล และทฤษฏี ดังมีรายละเอียดการจัดทําตามหัวขอดังตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไปของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน
2. ขอมูลสภาพพื้นที่ใหบริการ
3. ขอมูลและคาดการณดานการผลิตน้ําและจํานวนผูใชน้ํา
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4. กําหนดพื้นที่ศึกษาวิจัย
5. ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย
5.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมกอนกําหนดโครงการ (SWOT)
5.2 กระบวนการลําดับเชิงชั้นในการวิเคราะหพื้นที่ขยาย (AHP)
5.3 การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน

ภาพ 1 แสดงตําแหนงที่ตั้งสิง่ ปลูกสรางของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพานถึงสิ้นป 2559

ภาพ 2 แสดงพื้นที่ใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพานถึงสิ้นป 2559
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ภาพ 3 แสดงการคาดการณดา นผลิตและจําหนายน้าํ การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน

ภาพ 4 แสดงแผนผังพื้นที่ศึกษา พืน้ ทีท่ ี่ 1 และพื้นทีท่ ี่ 2
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ภาพ 5 แผนผังพื้นที่ศึกษา พืน้ ทีท่ ี่ 3 และพื้นที่ที่ 4

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา

ภาพ 6 แสดงขั้นตอนการทําวิจัย
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ขั้นตอนที่ 1 SWOT เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซึ่งปจจัยเหลานี้
แตละ อยางจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรจะเป น
ความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะ ภายใน
ที่อาจจะทําลายผลการดําเนินงานโอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ใหโอกาสเพื่อการบรรลุ เปาหมาย
องคกร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมาย ขององคกร ผล
จากการวิเคราะห SWOT นี้จะใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธ เพื่อใหองคกรเกิดการพัฒนา
ไปในทางที่เหมาะสม

ภาพ 7 การวิเคราะห SWOT
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิจัยในขั้นตอนลําดับความสําคัญพื้นที่ขยาย เปนกระบวนการตัดสินใจมีความลึกซึ้ง
และซับซอน และเครื่องมือที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้คือเทคนิคการตัดสินใจที่ เรียกวา “Analysis Hierarchy Process
หรือ AHP” ซึ่งเปนวิธีการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ ( Multi–Criteria Decision Making Method)
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ตาราง 1 แสดงคาถวงน้าํ หนักของพื้นที่ขยายเขต
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑการตัดสินใจ

Global Wt

คานน้ําดิบ
0.22588
ระบบจําหนาย
0.21592
พื้นที่ที่ขยาย
1.46395
งบประมาณ
0.34771
ความตองการใชน้ํา
0.51226
หนวยงานทองถิ่น
1.88943
ระบบประปาหมูบาน
1.28390
จํานวนพนักงาน
3.78173
ชื่อเสียงขององคกร
0.33098
ระบบการบริหาร
0.96920
รวมถวงน้าํ หนักของพืน้ ที่

พื้นที่
(ระดับความเสี่ยง)
1
2
3
4
1
1
1
1
3
3
4
5
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
1
1
1
3
1
1
2
3
1
1
3
3
3
3
2
3
1
2
3
3
3
3

พื้นที่
(ถวงน้ําหนัก)
1
2
3
0.23 0.23 0.23
0.65 0.65 0.86
7.32 2.93 2.93
1.04 1.04 1.04
1.02 1.54 0.51
1.89 5.67 1.89
2.67 3.85 1.28
11.35 11.35 11.35
0.66 0.99 0.66
2.91 2.91 2.91
25.24 31.15 27.03

4
0.23
1.08
2.93
0.70
0.51
1.89
1.28
11.35
0.66
2.91
23.53

ขั้นตอนที่ 3 เปนกระบวนการวิเคราะหความคุมคาทางดานการลงทุน โดยวิเคราะหคา B/C และ NPV
ตาราง 2 แสดงขอมูลพืน้ ที่
พื้นที่
1
2
3
4

สถานที่
หมูที่ 9, 11, 12, 13, 16และ 18 ต.เจริญเมือง อ.พาน
พื้นที่ ต.ทรายขาวและ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
พื้นที่เทศบาลรวมใจพัฒนา อ.แมใจ จ.พะเยา
พื้นที่ ต.ศรีถอย อ.แมใจ จ.พะเยา

ครัวเรือน (หลัง)
728
5,335
891
262

วงเงิน (บาท)
6,830,000
38,680,000
9,860,000
1,620,000

หมายเหตุ: องคการบริหารสวนตําบลเจริญเมือง, 2558, องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว, 2558, องคการ
บริหารสวนตําบลธารทอง, 2558, เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา, 2559, เทศบาลตําบลศรีถอย, 2559
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ตาราง 3 แสดงตนทุนดําเนินการ (Operating Cost)
ขอมูลของโครงการ
ปริมาณน้ําผลิต

ตนทุนการผลิตน้ํา

ตนทุน/ราย

ขอมูลในรายงานงบกําไรขาดทุน กปภ.สาขาพาน
– ปริมาณน้ําผลิตจําหนาย (ลบ.ม.)
1,095,667
รายการ
บาท
น้ําผลิตจําหนาย
(บาท/ลบ.ม.)
– คาใชจายบุคคล
7734687
– คาวัสดุการผลิตและไฟฟา
2880208
– คาวัสดุดําเนินการซอมบํารุงและสํานักงาน
720967
– คาใชสอย
395793
11,731,655
10.71
รวม (ตนทุนการผลิตน้าํ )
1,798
11,731,655/6524

ตาราง 4 แสดงขอมูลใชประกอบการวิเคราะห ความคุมคาในการลงทุน
รายการ
1. ผูใชน้ําปลายงวด
2. คาน้ําผานมาตร+คาบริการ
-น้ําทอธาร – สวนลดคาน้ํา
3. รายไดคาติดตั้งฯ
(ผูใชน้ําเพิ่มป 58 = 408ราย )
4. ปริมาณน้ําจําหนาย
4. ผูใชน้ําที่คาดวาจะเพิ่ม
5. วงเงินโครงการ
6. อัตราการใชน้ําในพื้นที่
7.อัตราการเพิ่มผูใชน้ํา

พื้นที่ขยาย
1

2

3

หนวย

4

6,524
20,714,462
3,175
449,022
1,101

ราย
บาท/ป
บาท/ราย/ป
บาท/ราย
บาท/ราย
750,079
345,588
ลบ.ม./ป
728
5,335
891
262
รายภายใน 5 ป
6,830,000 38,680,000 9,860,000 1,620,000 บาท (รวม VAT)
0.49
043
ลบ.ม./ราย/วัน
6.61
%

9. Discount rate
10.สภาพขาดแคลนน้ํา
11. ลักษณะพื้นที่

8.85

%

3

0
ทั่วไป

หมายเหตุ: การประปาสวนภูมิภาคเขต 9, 2558
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ผลการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมกอนกําหนดโครงการ ( SWOT Analysis)
รวมคะแนนจุดแข็งและโอกาส = 8.00 รวมคะแนนจุดออนและอุปสรรค = 6.00
คะแนนจุดแข็งและโอกาสมากกวาคะแนนจุดออนและอุปสรรค จึงควรมีการกําหนดโครงการขยายเขตพื้นที่ใหบริการ
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหในการคัดเลือกพื้นที่ขยาย(AHP)
ตาราง 5 แสดงสรุปการพิจารณาน้าํ หนักถวงและจัดลําดับความสําคัญ
ลําดับความสําคัญ
ชื่อโครงการ
1
พื้นที่ ต.ศรีถอย อ.แมใจ จ.พะเยา
2
พื้นที่ หมูที่ 9, 11, 12, 13, 16และ 18 ต.เจริญเมือง อ.พาน
3
พื้นที่ เทศบาลรวมใจพัฒนา อ.แมใจ จ.พะเยา
4
พื้นที่ ต.ทรายขาวและ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย

น้ําหนักถวงของพื้นที่
23.53
25.24
27.03
31.15

พื้นที่ที่เหมาะสมขยายพื้นที่บริการมากที่สุด คือ ต.ศรีถอย มีความระดับความเสี่ยงนอยที่สุด คือ 23.53
รองลงมาคือ ต.เจริญเมือง เทศบาล ต.รวมใจพัฒนา ต.ทรายขาวและ ต.ธารทอง ตามลําดับ
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน
ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน
โครงการ
B
C
1. เจริญเมือง
26,646,049
21,325,089
2. ทรายขาวฯ
195,511,471
145,040,960
3. รวมใจฯ
32,612,128
27,600,553
4. ศรีถอย
9,601,835
6,843,350

B/C
1.25
1.35
1.18
1.40

NPV
5,320,961
50,470,510
5,011,575
2,758,485

ความคุมคาในการลงทุน จากการวิเคราะหคา B/C พบวาทุกโครงการมีคา B/C เกิน 1 ทุกโครงการ โดย
เรียงลําดับ ตามความสําคัญดังนี้ ตําบลศรีถอย ตําบลทรายขาวและธารทอง ตําบลเจริญเมือง เทศบาลตําบลรวมใจ
พัฒนา
แตเมื่อนําผลการวิจัยของขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มารวมกันเพื่อจัดลําดับความสําคัญ จะปรากฏวา
ตําบลศรีถอยมีผลรวมลําดับที่นอยที่สุด จึงมีความเหมาะสมวางทอขยายเขตบริการมากที่สุด รองลงมาคือตําบล
เจริญเมือง ตําบลทรายขาวและธารทอง เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 5
ตาราง 7 แสดงการจัดลําดับความสําคัญ
โครงการ
ตําบลเจริญเมือง
ตําบลทรายขาวและตําบลธารทอง
เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา
ตําบลศรีถอย

B/C
3
2
4
1

AHP
2
4
3
1
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รวม
5
6
7
2

จัดลําดับความสําคัญ
2
3
4
1
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สรุปผลการศึกษา
กปภ.สาขาพาน ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งระบบบริ ห ารเป น ลํ า ดั บ แรก รวมถึ ง ในด า นความสั ม พั น ธ กั บ
หนวยงานทองถิ่น หนวยงานราชการและทําใหผูใชน้ํามีความรูสึกที่ดีมีความผูกพัน การควบคุมในระบบผลิตก็ควรมี
การปรับ ปรุ งด วย ควรมีม าตรการควบคุ ม ความเสี่ ยงดา นระบบจํ าหนา ย จํา นวนพนัก งานและระบบบริ หาร ใน
โครงการที่พิจารณาแลววาตองของบอุดหนุน กปภ.สาขาพานควรจัดทําแบบแปลนและประมาณการราคาคากอสราง
ไวกอนการของบประมาณประจําป อยางไรก็ดีทุกโครงการที่มีการรองขอและไดทําประชาคมแลวควรขยายพื้นที่
บริการ
ขอเสนอแนะ
ทั้งสถานีผลิตน้ําพานและสถานีผลิตน้ําแมใจ ของ กปภ.สาขาพาน ตางใชแหลงน้ําดิบเพียงแหลงเดียวในการ
ผลิตน้ําประปา สถานีผลิตน้ําพานรับน้ําจากคลองชลประทาน ที่สงน้ํามาจากอางเก็บน้ําแมสรวย ในตําบลแมสรวย
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ของโครงการชลประทานแมลาว สระพักน้ําดิบของประปาที่บานแมคาวโตน ตําบล
สันกลาง อําเภอพาน ก็รับน้ําดิบจากแหลงนี้เชนกัน สถานีผลิตน้ําแมใจใชน้ําจากหนองเล็งทรายเพียงแหลงเดียว จึง
เปนความเสี่ยงหากแหลงน้ําที่นํามาผลิตน้ําประปามีปญหาขาดแคลน
กปภ.สาขาพานควรมี มาตรการควบคุม ความเสี่ ยง อัน อาจจะเกิด จากน้ํา ดิบ ซึ่ งเป นวั ตถุ ดิ บในการผลิ ต
น้ําประปาเพื่อบริการประชาชนเกิดขาดแคลน หรือมีอุปสรรคในการลําเลียงน้ําดิบมาถึงที่ผลิตน้ําประปาได และสิ้น
ปงบประมาณ 2561 หากการขยายพื้นที่บริการเปนไปตามเปาหมายและปญหาภัยแลงทําใหความตองการน้ําประปา
มาก ก็จะมีปญหาดานกําลังผลิตเต็มศักยภาพได จึงควรเตรียมการเรื่องแหลงน้ําสํารองพรอมทั้งศึกษาขอมูลแหลงน้ํา
ในพื้นที่ไวดวย

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาวิจัยอิสระฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก รศ.กิตติพงษ วุฒิจํานงค อาจารณที่ปรึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งใหความรู คําแนะนํา และตรวจแกไข พรอมทั้งไดกรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชน จนการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้สําเร็จดวยดี ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ผูสอนในสาขาวิชาการบริหารงานกอสราง ทุกทานที่ไดใหความรู ในระหวาง
การดําเนินการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด
ขอขอบคุณ พนักงานการประปาสวนภูมิภาค ตลอดจนขาราชการองคการบริหารการปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชนทุกทาน ที่กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทําวิจัย
ทายที่สุด หากเกิดขอบกพรองจากงานวิจัย ก็ขออภัยเปนอยางสูง และพรอมจะรับคําชี้แนะและแกไขตอไป
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การศึกษาแนวทางแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชํารุดเนื่องจากอุทกภัย:
กรณีศึกษา เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
Remedies of damaged rigid pavements due to a flood: case study of
Siriwiangchai Municipality, Chiangrai Province
จิรยุทธ กันทาสุวรรณ 1* และณัฐพงศ ดํารงวิริยะนุภาพ2
11

Jirayut Gantasuwan1* and Nattapong Damrongwiriyanupap2
บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ง นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่อ ศึ กษาวิเคราะหแ ละเปรี ย บเที ยบแนวทางการแกไ ขปญ หาของถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย ในดานการบริหารและดานวิศวกรรมและพิจารณาจากความสามารถ
ของผูรับเหมาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อนําวิธีที่เหมาะสมมาใชในเขตเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย มีดวยกัน 5 เสนทาง แนวทางแกไขความเสียหายของถนนคอนกรีตมีดวยกัน 4 แนวทาง ซึ่งเปน
แนวทางที่ เหมาะสมและสามารถปฏิ บัติ งานได จริ ง จากการศึ กษาพบวา แนวทางที่ 1 การซอ มผิ ว ทางคอนกรี ต
(Concrete Patching) เฉพาะจุดที่เสียหายรุนแรง ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานดายเจริญ หมูที่
15 แนวทางที่ 2 การปูผิวจราจรใหม (Overlay Asphalt Concrete) เฉพาะถนนที่เสียหายนอยถึงปานกลางเปนตลอดทั้ง
เสนทาง ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานไชยเจริญ หมูที่ 5 และสายทางดายทาลอ หมูที่ 18
แนวทางที่ 3 การซอมผิวทางคอนกรีตที่เกิดเสียหายรุนแรงและปูผิวจราจรใหมถนนทั้งเสนทาง (Concrete Patching &
Overlay Asphalt Concrete) เฉพาะการซอมผิวทางที่เสียหายรุนแรงและปานกลางตลอดเสนทาง ใชแกไขปญหาถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานหนองหลม หมูที่ 11 แนวทางที่ 4 การอุดรอยแตก (Sealing Crack) เฉพาะถนนที่เกิด
การแตกตามแนวยาวและเกิดเฉพาะจุด รอยแตกไมลึกและไมรุนแรงมากนัก ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางลําเหมืองชัยสมบัติ (บานดายกูแกว) หมูที่ 7
คําสําคัญ: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อุทกภัย

Abstract
The study investigated approaches for repairing five damaged concrete roads due to flood disaster in
Siriwiangchai Municipality, Wiangchai district, Chiangrai Province. Four appropriate approaches were proposed
based on the damage conditions and the ability of local constructors, the results of the study are as follow:
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First approach was the concrete patching at specified damage portions. The first approach was considered for
Bandaicharern Moo 15. Second approach was the overlay asphalt concrete for the whole damaged road. The
second approach was considered for Bancaicharern Moo 5. Third approach was the combination of the concrete
patching and the overlay asphalt concrete that is suitable for moderate to serious damage. The third approach
was considered for Bannonglom Moo 17. The last approach was sealing crack that is suitable for moderate
damage to repair longitudinal cracks. The last approach was for Bandaigookhaew Moo 7
Keywords: Reinforced concrete road, Siriwiangchai Municipality, Flooding

บทนํา
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย ตั้งอยูในเขตตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หางจากอําเภอเวียงชัย
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 7 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดเชียงราย 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 39
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,616 ไร เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย มีจํานวนหมูบานที่อยูในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้น 20
หมูบาน ถือไดวาเปนเทศบาลขนาดกลาง ประชากรประกอบอาชีพกิจการรานคา รานอาหาร และเกษตรกรรม มี
เสนทางจราจรที่ตองดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาและซอมบํารุง ทั้งแบบถนนลูก รัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ถนนลาดยาง จํานวนหลายสาย รวมความยาวสายทางประมาณ 40 กิโลเมตร ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
2557 เกิดฝนตกหนักตอเนื่องเปนเวลานานหลายครั้ง ทําใหเกิดปริมาณน้ําสะสมมาก และน้ําปาไหลหลากลงมาสมทบ
ในพื้นที่อําเภอเวียงชัยและอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดเชียงราย ปรากฏการณดังกลาวทําใหปริมาณน้ําในแมน้ําลําคลอง
และแหลงกักเก็บน้ํา เออลนเขาทวมขังบริเวณถนนและบานเรือนราษฎร ไดรับความเสียหายอยางหนัก โดยเฉพาะถนน
ทางสั ญจร เช น ถนนลาดยาง และถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เปนต น ซึ่ งแม วาเทศบาลตํา บลสิ ริเวีย งชัย จะไดรับ
งบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด และจากหนวยงานราชการอื่น ในทุก ๆ ป แตงบประมาณดังกลาว ไดถูกจัดสรรไว
ใหเปนการพัฒนาและกอสรางโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก ซึ่งมักจะไมไดจัดเตรียมไวเพื่อการซอมแซมสิ่งกอสราง ที่
ได รับ ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งรุ น แรงและกะทั น หั น การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การซ อ มแซม
สิ่งกอสรางตาง ๆ ใหกลับมาใชงานไดดีดังเดิม จึงตองพิจารณาดวยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด
ความคุมคาที่สุด การแกไขปญหาถนนคอนกรีตที่ชํารุดเสียหายนี้ จึงตองใชทฤษฎีที่เกี่ยวของหลายดาน ไดแก การ
บริหารโครงการ เทคนิค การซ อมบํ ารุง การบริหารงบประมาณ การประสานหน วยงานที่เกี่ยวข อง การควบคุ ม
คุณภาพของวัสดุ เครื่องจักรกล ในงานกอสราง และผูเชี่ยวชาญในการซอมบํารุง เปนตน
ในการแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชํารุดเนื่องจากอุทกภัย ยอมมีการลงทุน ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงความคุมคาในการใชงบประมาณ ซึ่งจะศึกษาในกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งผูศึกษารับผิดชอบอยู เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาไดอยางคุมคา ตามนโยบายของรัฐบาล อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนโดยรวมตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบแนวทางการแกไขปญหาของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหายเนื่องจาก
อุทกภัย ในดานการบริหารและดานวิศวกรรม
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูศึกษามุงเนนศึกษาโดยใชหลักการบริหารโครงการกอสราง และเทคนิคการซอมบํารุงถนน ตามหลักการ
ทางวิศวกรรม และพิจารณาจากความสามารถของผูรับเหมาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย คือ
1. แนวทางที่หนึ่ง การทํา Concrete Patching เฉพาะจุดที่เสียหายรุนแรง
2. แนวทางที่สอง การทํา Overlay Asphalt Concrete เฉพาะถนนที่เสียหายนอยถึงปานกลาง ตลอดทั้งสาย
ทาง
3. แนวทางที่สาม การทํา Concrete Patching และ Overlay Asphalt Concrete เฉพาะถนนที่เสียหายปาน
กลางถึงรุนแรง ตลอดเสนทาง
ขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษา
ศึกษากรณีเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สภาพทัว่ ไปของเทศบาลตําบลสิรเิ วียงชัย
ลักษณะที่ตงั้
เทศบาลตําบลเวียงชัย ตั้งอยูที่ 257 หมูที่ 7 บานดายกูแกว ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
หางจากอําเภอเวียงชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 7 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดเชียงราย 9 กิโลเมตร มีเนื้อ
ที่ทั้งหมดประมาณ 39 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,616 ไร
อาณาเขตและเขตการปกครอง
ทิศเหนือ มีเขตติดกับตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย และตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย
ทิศใต มีเขตติดตอกับตําบลทาสาย และตําบลหวยสัก อําเภอเมืองเชียงราย และตําบลดอนศิลา อําเภอ
เวียงชัย
ทิศตะวันออก มีเขตติดตอกับตําบลดอนศิลา และตําบลเมืองชุม อําเภอเวียงชัย
ทิศตะวันตก มีเขตติดตอกับตําบลรอบเวียง และตําบลทาสาย อําเภอเมืองเชียงราย
จํานวนหมูบานและจํานวนประชากร
ในป พ.ศ. 2557 มีประชากรทั้งหมด จํานวน 7,880 คน แยกเปนเพศชาย 3,245 คน เพศหญิง 4,068 คน
ความหนาแนนเฉลี่ย 202 คน/ตารางกิโลเมตร
สาเหตุสําคัญทีท่ ําใหเกิดน้ําทวม
สันติ มรกต (2553) แนวทางแกไขปญหาถนนคอตกรีตเสริมเหล็กที่ชํารุดเนื่องจากอุทกภัยพบวา สาเหตุ
สวนใหญขึ้นอยูกับสภาพทองที่ และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ แตในบางทองที่การกระทําของมนุษยก็มีสวน
สําคัญ ในการทําใหภาวการณเกิดอุทกภัยนั้น มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นดวย ดังตอไปนี้ (สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน, 2558, สื่อออนไลน)
1. น้ําทวมเนื่องจากฝนตกหนัก
น้ําฝน เปนตนกําเนิดของน้ําที่ปรากฏบนผิวโลก เมื่อฝนตกลงมาบนผิวดิน จะมีน้ําบางสวนขังอยูบนผิวดิน
และบางสวนซึมลงไปสะสมอยูในดิน ครั้นเมื่อมีฝนตกมากขึ้น น้ําจะไมสามารถซึมลงไปในดิน หรือขังอยูบนผิวดินได
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หมด จึงเกิดน้ําไหลนองไปบนผิวดิน ซึ่งรวมแลวจะมีปริมาณมากหรือนอย สัมพันธกับปริมาณและพฤติกรรมของฝนที่
ตกเสมอ จากนั้น น้ําจะไหลลงสูที่ลุมต่ํา ลําน้ําลําธาร แลวไหลลงสูแมน้ํา และทะเลตอไป สวนพายุหมุนจากอาวเบ
งกอล จะเกิดขึ้นเปนครั้งคราว และพัดผานเขามาตามแนวทิศตะวันตกของประเทศไทย ในบางป โดยนําฝนมาตกใน
บริเวณพื้นที่ลุมน้ําตอนบนของแมน้ําตาง ๆ เชน แมน้ําเพชรบุรี แมน้ําแมกลอง แมน้ําสะแกกรัง ฯลฯ หากปใดพายุ
ดังกลาวมีกําลังแรง ก็จะนําฝนมาตกตามแนวทาง ที่พายุพัดผาน และทําใหเกิดอุทกภัยในระยะชวงตนฤดูฝนได
2. ลักษณะและสวนประกอบของพื้นที่ลุมน้ํา
2.1 รูปรางของพื้นที่ลุมน้ํา เปนปจจัยสําคัญในการทําใหเกิดน้ําทวมมากหรือนอยแตกตางกัน ดังนี้
2.1.1 พื้นที่ลุมน้ําซึ่งมีรูปรางคลายรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เรียกวา “ลุมน้ํารูปขนนก”จะเกิดปญหาน้ํา
ทวมหรืออุทกภัยในบริเวณที่ลุมไมมากนัก ทั้งนี้ เพราะน้ําฝนที่ตกในเขตพื้นที่ลุมน้ํา ของแตละแควสาขา จะทยอยไหล
ลงสูลําน้ําสายใหญในเวลาที่ไมพรอมกัน
2.1.2 พื้นที่ลุมน้ําซึ่งมีรูปรางคอนขางกลม หรือเปนรูปพัด เรียกวา “ลุมน้ํารูปกลม” จะมีลําน้ํา
สาขาไหลลงสูลําน้ําสายใหญ ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง จากโดยรอบเปนรัศมีของวงกลม พื้นที่ลุมน้ําลักษณะนี้ น้ําจาก
ลําน้ําสาขาตาง ๆ มักจะไหลมารวมกันที่ลําน้ําสายใหญ ในเวลาใกลเคียงกัน จึงทําใหเกิดน้ําทวมใหญในพื้นที่บริเวณ
ลําน้ําสาขาบรรจบกันเสมอ
2.1.3 พื้นที่ลุมน้ําซึ่งประกอบดวยพื้นที่ลุมน้ําสองสวนรวมกัน เรียกวา “ลุมน้ํารูปขนาน” มักจะ
เกิดน้ําทวมใหญในบริเวณพื้นที่ตอนลาง จากจุดบรรจบของพื้นที่ลุมน้ําสองสวนนั้น
2.2 สภาพภูมิประเทศของพืน้ ที่ลุมน้ํา
ขนาดของพื้นที่ลุมน้ํา ความยาว และความกวางของพื้นที่ลุมน้ําโดยเฉลี่ย ระดับความสูง ความ
ลาดชันของลําน้ํา และความลาดชันของพื้นที่ลุมน้ํา รวมทั้งแนวทิศทางของพื้นที่ลุมน้ํา ลวนมีอิทธิพลโดยตรงตอการ
เกิดน้ําทวม และการเกิดน้ําทวมตามที่ลุมตาง ๆ เมื่อมีฝนตกหนักเสมอ
2.3 ชนิดของดิน สภาพพืชที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ และความเสื่อมโทรมของพื้นที่ลุมน้ํา
ชนิดและขนาดของเม็ดดิน ลักษณะการเกาะรวมตัว และการทับถมของดินตามธรรมชาติ เปน
ปจจัยที่จะทําใหการไหลซึมของน้ําลงไปในดิน มีปริมาณมากหรือนอยแตกตางกัน เชน ดินทรายและกรวด จะสามารถ
รับน้ําใหซึมลงไปในดินไดมากกวา ดินที่มีเนื้อละเอียดประเภทดินเหนียว ซึ่งยอมใหน้ําซึมผานผิวดินลงไปไดนอยมาก
ดังนั้น เมื่อฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําที่ผิวดินสวนใหญเปนดินเหนียว น้ําฝนเกือบทั้งหมดก็จะไหลไปบนผิวดินลงสู
ที่ต่ํา ลําธาร และแมน้ํา ทันที และเปนเหตุทําใหเกิดอุทกภัยขึ้นไดโดยงาย สวนพืชที่ปกคลุมดินและสภาพการใชที่ดินใน
เขตพื้นที่ลุมน้ํา ก็เปนปจจัยสําคัญที่มีความเกี่ยวของกับการเกิดปญหาน้ําทวม ตามทองที่ตาง ๆ ไมนอยเชนเดียวกัน
เชน การบุกรุกแผวถางปาไม อันเปนทรัพยากรหลักในบริเวณพื้นที่ตนน้ําลําธาร หรือในเขตพื้นที่ลุมน้ําทั่วไป โดย
ปราศจากการควบคุม ยอมทําใหผิวดินสวนใหญขาดสิ่งปกคลุมในการชวยดูดซึมน้ํา หรืออาจทําใหผิวดินนั้นแนนขึ้น
ซึ่งจะมีผลใหเกิดน้ําไหลบาไปบนผิวดินอยางรวดเร็ว จนกัดเซาะพังทลาย ผิวหนาดินใหเสื่อมคุณภาพ และอาจเกิด
ปญหาน้ําทวมอยางฉับพลัน ในบริเวณพื้นที่ลาดชันตอนลางได
3. น้ําทะเลหนุน
โดยทั่วไปพื้นที่ราบลุมตามบริเวณสองฝงแมน้ําที่อยูหางจากปากอาวหรือทะเลไมไกลนัก ระดับน้ําใน
แมน้ําบริเวณนั้น มักจะอยูในอิทธิพลน้ําขึ้นน้ําลง อันเนื่องมาจากระดับน้ําทะเลหนุนตลอดเวลา เมื่อน้ําที่ไหลหลากลง
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มาตามแมน้ําคราวใด มีปริมาณมาก และตรงกับฤดูกาล หรือชวงเวลาที่ระดับน้ําทะเลหนุนสูงเกินกวาปกติ ก็จะทําให
เกิดสภาวะน้ําทวมและอุทกภัย แกพื้นที่ทําการเกษตรและในเขตที่อยูอาศัย อยางรุนแรงเสมอมา
4. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม
พื้นที่หลายแหงไดรับความเสียหายจากอุทกภัย เนื่องมาจากสภาวะแวดลอมของพื้นที่บริเวณนั้น ๆ มี
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เชน
4.1 การขยายตัวของเขตชุมชน และการทําลายระบบระบายน้ําที่มีอยูตามธรรมชาติ
พื้นที่สวนใหญซึ่งแตกอนเคยเปนพื้นที่ที่ราษฎรใชทําการเกษตรนั้น ประกอบดวย พื้นที่ลุมมีแองน้ํา
หนอง บึง และลําคลองธรรมชาติ เพื่อรับน้ําเขาและระบายน้ําออกจากพื้นที่ไดอยางสะดวก หรือมีความสมดุลตาม
สภาพธรรมชาติดี โดยไมมีน้ําทวมขัง ครั้นเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่ดังกลาว ใหเปนชุมชนแหลงอุตสาหกรรมหรือที่อยู
อาศัย จึงมีการถมดินปรับพื้นที่ สรางถนน สิ่งกอสรางตาง ๆ ขยายตัวออกไปเปนบริเวณกวาง เปนเหตุใหแองน้ํา
หนอง บึงและลําคลองธรรมชาติทั้งหลาย ตองถูกทําลายหมดไป และมูลเหตุสําคัญก็คือ ภายในเขตชุมชนที่ตั้งขึ้นใหม
หลายแหง มักไมไดสรางระบบการระบายน้ําออกจากพื้นที่ใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพขึ้นแทน ดังนั้น เมื่อถึงเวลา
ทีม่ ีฝนตกหนัก จึงทําใหเกิดน้ําทวมขังนานและความเสียหายยอมบังเกิดติดตามมา
4.2 แผนดินทรุด
พื้นที่ในเขตเมือง หรือชุมชน ที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนนั้น มักจะประสบปญหาการขาด
แคลนน้ําอยูเปนประจํา ซึ่งโดยทั่วไปจะมีวิธีการแกไขดวยการสูบน้ําจากแหลงน้ําบาดาลขึ้นมาใชอุปโภคบริโภค และ
เพื่อการอุตสาหกรรม เปนปริมาณมากในแตละป วิธีการดังกลาว เปนสาเหตุทําใหแรงดันของน้ําในแหลงน้ําบาดาลที่
ระดับลึกนั้น มีคาลดต่ําลงมาก จากนั้นน้ําในชั้นดิน ซึ่งทับอยูบนชั้นกรวดทรายที่เปนแหลงน้ําบาดาล จะถายเทไหลเขา
ไปในชั้นกรวดทรายดานลางตามธรรมชาติ เมื่อน้ําในชองวางของดินสูญหายไปมากขึ้น ๆ ชั้นดินดังกลาว จะคอย ๆ
ยุบตัวลงทีละนอย จนเกิดแผนดินทรุด ทําใหผิวดินเปนแอง มีระดับต่ํากวาปกติ ในบริเวณกวาง เชน พื้นที่หลายแหงใน
เขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนเหตุใหเกิดน้ําทวมขังนาน หลังจากเกิดฝนตกหนัก เพราะการ
ระบายน้ําออกไปจากพื้นที่ไมสะดวกเหมือนแตกอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. (ม.ป.ป., สื่อออนไลน). มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเทา (2558)
พบวา การตรวจสอบและบํารุงรักษาถนนทางเดินและทางเทา ถนนที่เปดใชงานแลวจําเปนตองมีการดูแลรักษาใหมี
สภาพดีอยูเสมอ ถามีรองรอยการชํารุดเสียหาย หรือเปนหลุมบอ ทั้งบริเวณผิวทางและไหลทาง ควรรีบดําเนินการ
ซอมแซมใหอยูในสภาพดีดังเดิม เพื่อมิใหเกิดความเสียหายลุกลามตอไปอีก ความเสียหายของผิวทางอาจแยกเปน 2
ประการ คือ
1. ความเสียหายในดานการใชงาน (Functional Failure) เชน ผิวถนนเปนคลื่นขรุขระ ทําใหการสัญจรผานไป
มาไมสะดวก ตองใชความเร็วต่ํา
2. ความเสียหายดานโครงสราง (Structure Failure) เชน ผิวถนนเปนหลุมเปนบอ พื้นทางเดินคันทางทรุด
สาเหตุการชํารุดของถนนมีหลายประการ เชน เนื่องจากความบกพรองในขณะกอสราง ใชวัสดุมีคุณภาพไมเหมาะสม
การบดอัดไมไดความแนนตามมาตรฐาน สวนผสมคอนกรีตหรือแอสฟลตที่ใชทําผิวทางไมเหมาะสม ยานพาหนะมี
น้ําหนักบรรทุกเกินกวาถนน ที่ออกแบบไวจะรับน้ําหนักได ดินคันทางออนมาก
เพื่อใหการบริหารจัดการบํารุงรักษาถนนที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการศึกษาและกําหนด
วิธีการบํารุงรักษา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
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1. การศึกษาความเสียหายตอผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
3. การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนนทางเดินและทางเทา
4. การดําเนินการซอมแซมผิวถนนทางเดินและทางเทา
1. การศึกษาความเสียหายตอผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรีต
การชํารุดของผิวทางคอนกรีต มีสาเหตุ 2 ประการ คือ ประการแรก เกิดในตัวคอนกรีตเอง เชน ใช
สวนผสมไมเหมาะสม มีปูนซีเมนตนอยเกินไป หินที่ใชมีความแกรงไมพอ ใชนําไมสะอาดผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน
การเสริมเหล็กผิดตําแหนง ประการที่สองเกิดจากพื้นทางดินคันทางไมแข็งแรงพอเพียง เมื่อมีน้ําหนักยานพาหนะบด
ทับ ทําใหเกิดการเสียหาย เชน การอัดทะลัก (Pumping and Blowing) เกิดรอยแตกบริเวณมุม และรอยตอของแผน
คอนกรีต
ประเภทความเสียหาย แบงออกไดดังนี้
1.1 ความแข็งแกรงของคอนกรีต (Durability of Concrete)
1.2 ผิวหนาคอนกรีตหลุดลอน (Scaling)
1.3 รอยแตกเนื่องจากการหดตัว (Shrinkage Cracks)
1.4 รอยแตกเนื่องจากเหล็กเดือยฝงยึดแนน (Frozen Dowel Bars)
1.5 รอยแตกเนื่องจากการหอตัว (Warping Cracks)
1.6 รอยแตกเนื่องจากการหดตัวเมื่ออุณหภูมิตํ่า (Contraction Cracks)
1.7 การอัดทะลัก (Pumping and Blowing)
1.8 ผิวทางคอนกรีตแตกเนื่องจากโครงสรางไมแข็งแรง (Structural Breaking)
1.9 ผิวทางโกง แตก เพราะการขยายตัว (Blowup)
1.10 การเคลื่อนตัวในชั้นใตดินลึก (Deep Foundation Movement)
1.11 รอยตอระหวางแผนคอนกรีตทรุดตัว (Faulted or Depressed Joints)
1.12 การบดอัดของลอเฉพาะแนว (Channelized Traffic)
เมื่อชางหรือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบไดทราบถึงปญหาการเสียหายตอถนนผิวลาดยางและผิวทางคอนกรีต
แลว สามารถนํามาวิเคราะหหาสาเหตุ และหาแนวทางแกไข โดยอาจจะตองดําเนินการแกไขซอมแซมทันที ในกรณีที่มี
ความเสียหายมาก หรือหากเปนความเสียหายเล็กนอย อาจจัดเก็บเปนขอมูลเพื่อจัดหางบประมาณซอมแซมใน
ภายหลัง
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจสอบหรือไดรับแจงถึงความเสียหายของผิวถนนทางเดินและทาง
เทา แลวใหผูมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการบันทึกขอมูลความเสียหายในแบบฟอรม แลวพิจารณาวา สมควรทําการ
ซอมแซมโดยเรงดวน หรือรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการแยกประเภทการบํารุงรักษาถนนทางเดินและทางเทา ตอไป
3. การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนนทางเดินและทางเทา
การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนนทางเดินและทางเทา จะทําใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ สามารถ
ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นตามลําดับความสําคัญ และเหมาะสมกับงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
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มีอยู เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการบํารุงรักษาตอไป โดยแบงการบํารุงรักษาไดเปน 4 ประเภท
ดังนี้
3.1 งานบํารุงรักษาปกติ
หมายถึง งานบํารุงรักษาถนนที่ทําเปนประจําตลอดเวลา เพื่อใหถนนอยูในสภาพใชงานไดดี และ
เพื่อไมใหเกิดความเสียหายลุกลามเพิ่มขึ้น เชน งานปรับสภาพถนนลูกรัง งานซอมแซมหลุมบอถนน รอยแตกตาง ๆ ที่
ผิวถนนลาดยาง และผิวถนนคอนกรีต รวมทั้งงานซอมบํารุงไหลทาง ทางเดิน และทางเทา
3.2 งานบํารุงรักษาถนนตามกําหนดเวลา
หมายถึง งานบํารุงถนนตามชวงเวลาที่กําหนด เพื่อเปนการตออายุใหถนนอยูในสภาพที่ใชการได
นานขึ้น เชน งานฉาบผิวแอสฟลต งานเสริมผิดลูกรัง และงานบูรณะถนนผิวแอสฟลต หรือผิวคอนกรีต
3.3 งานบํารุงพิเศษ
หมายถึง งานบํารุงรักษาถนน โดยการเสริมแตงปองกันถนนที่ชํารุดเกินกวางานซอมบํารุงปกติ
สามารถปฏิบัติไดเพื่อใหถนนยังคงสภาพเดิม ขนาดและความแข็งแรงทัดเทียมกับตอนกอสราง แตไมไดหมายถึงงานที่
จะทําใหดีขึ้น หรือแข็งแรงกวาเดิม ไดแก งานปรับระดับผิวถนน โดยการซอมแซมแอสฟลต งานซอมไหลทาง ทางเดิน
และทางเทา ทางเชื่อมและเกาะกลางถนน
3.4 งานบํารุงฉุกเฉิน
หมายถึง งานซอมบํารุงถนนที่ชํารุดเสียหายมาก ใหสามารถเปดใชงานในขั้นแรกไดรวมถึง งาน
ซอมบํารุงใหถนนมีสภาพเหมือนเดิม หรือเปดใชงานได เชน การซอมแซมถนนที่เสียหายอันเกิดจากอุทกภัย งานแก
การลื่นไถลอันเกิดจากผิวจราจรมีความฝดลดต่ําลง จนทําใหเกิดอันตรายกับยวดยานที่สัญจรไปมา เปนตน
4. การดําเนินการซอมแซมผิวถนนทางเดินและทางเทา
การดําเนินการซอมแซมผิวถนนทางเดินและทางเทา จะกระทําขึ้นได ตองไดรับการพิจารณาหาสาเหตุ
จากความเสียหายที่เกิดขึ้นกอน เปนอันดับแรก เมื่อผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ ไดประเมินความเสียหายแลว สามารถ
ศึกษาหาวิธีการซอมแซมบํารุงรักษาได
วิธีการซอมแซมบํารุงถนนคอนกรีตนั้น สามารถซอมแซมดวยแอสฟลตคอนกรีตโดยยังไมจําเปนตองทํา
การรื้อคอนกรีตเดิมทิ้ง เพียงแตตองทําความเขาใจในการใชแอสฟลตคอนกรีต ในการบํารุงรักษาถนนคอนกรีต
เสียกอน วิธีการศึกษาวิจัย
ขั้นตอนการศึกษาปญหาดานวิศวกรรม
ศึกษาปญหาดานวิศวกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไดรับความ
เสียหายเนื่องจากอุทกภัยที่ผานมา จํานวน 5 สายทาง ไดแก
1. บานดายเจริญ–บานกลางเวียง ระยะทาง กวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร
2. ลําเหมืองชัยสมบัติ–บานทาสาย ระยะทาง กวาง 4 เมตร ยาว 4,300 เมตร
3. บานไชยเจริญ–บานดายกูแกว ระยะทาง กวาง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร
4. บานดายทาลอ–บานโพธิ์ชัย ระยะทาง กวาง 4 เมตร ยาว 2,450 เมตร
5. บานหนองหลม–บานทาสาย ระยะทาง กวาง 4 เมตร ยาว 3,200 เมตร
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1. การสํารวจเสนทางที่เสียหายภายหลังน้ําลด
การออกสํารวจเสนทางภายหลังน้ําลด เพื่อใหเห็นสภาพความเสียหายของถนนสายตาง ๆ ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย ซึ่งสภาพความเสียหายมากนอยตามสภาพการทวมขังของน้ําที่ไหลหลาก ทําการทดสอบ
สภาพการใชงาน และเก็บขอมูลดานตาง ๆ เพื่อนํามาประกอบการออกแบบซอมแซม เพื่อใหไดแนวทางที่ดีที่สุด
2. ถายรูปความเสียหายของถนน
เปนการบันทึกภาพความเสียหายของถนนหลังน้ําลด อันเนื่องมาจากอุทกภัย เพื่อใชเปนหลักฐาน
ประกอบการประเมินความเสียหาย และวิเคราะหวิธีการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วาควรใชวิธีใด เพื่อใหได
ประสิทธิภาพในการใชงานไดดี และคุมคาที่สุด
3. จัดทําแบบฟอรมบันทึกความเสียหาย
การจั ดทํ าแบบฟอรม เพื่อ บัน ทึก ความเสี ย หาย เพื่ อใหเขา ใจลั กษณะของงานในการประเมิน ความ
เสียหายของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของแตละเสนทาง และเปนขอมูลสําหรับการประเมินคาใชจายในการซอมแซมได
4. ประเมินความเสียหายและวิธีการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การประเมินความเสียหายและวิธีการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากการสํารวจ ภาพถาย และ
แบบฟอรมบันทึกความเสียหาย วาควรใชวิธีใดในการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหเกิดความรวดเร็วใน
การใชงาน และคงทน
5. ประมาณราคา
การประมาณราคา เพื่อใหทราบถึงคาใชจายในการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของแตเสนทาง
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวิธีการซอมแซมที่เหมาะสมที่สุด
6. สรุปผล
หลังจากการสํารวจถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหายจากอุทกภัย การประเมินความเสียหาย การ
ประมาณราคา ตองทําการสรุปขอพิจารณาวิธีการซอมแซม โดยคํานึงถึงวิธีการที่คุมคา และไดประสิทธิภาพที่สุด
เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ
1. กลองดิจิตอล
2. สายวัดระยะ
ขอมูลทุติยภูมิ
1. ขอมูลสภาพของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย รูปแบบรายการ ประมาณ
ราคาและเทคนิคการซอมแซมถนนคอนกรีต ใชหลักการทางวิศวกรรมงานทาง ขอมูลจากรายงานสถิติของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ไดแก เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงราย กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เปนตน
2. ศึกษาจากทฤษฎี และแนวคิดวรรณกรรมตาง ๆ

ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาแนวทางแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชํารุดเนื่องจากอุทกภัยกรณีศึกษา เทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบแนวทางการแกไขปญหาของ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัยในดานการบริหารและดานวิศวกรรม พบวา ถนนที่เกิดความ
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เสียหายในเขตเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีทั้งสิ้นจํานวน 5 เสนทาง แนวทางแกไข
ความเสียหายของถนนแตละเสนยึดหลักวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร
การแกไขปญหาถนนคอนกรีตที่ชํารุดเสียหาย ตองใชทฤษฎีที่เกี่ยวของหลายดาน ไดแก การบริหารโครงการ
เทคนิคการซ อมบํารุ ง การบริห ารงบประมาณ การประสานหน วยงานที่เกี่ ยวข อง การควบคุม คุณ ภาพของวัส ดุ
เครื่องจักรกลในงานกอสราง และผูเชี่ยวชาญในการซอมบํารุง เปนตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยถึงความ
คุมคาในการใชงบประมาณ ซึ่งจะศึกษาในกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย เพื่อใหสามารถกลับมาใชงานไดดังเดิม ในการซอมบํารุงทางหรือซอมแซมถนนที่ชารุดเสียหายนั้นมีหลาย
แนวทาง เชน การซอมแบบ Slurry seal แบบ single แบบ Recycling แบบ Cape seal แบบ Overlay Asphalt Concrete
และแบบ Concrete Patching เปนตน แตในโครงงานวิจัยนี้ ผูวิจัยนําเสนอเพียงสามเทคนิคและสี่แนวทาง ไดแก การ
ซอมผิวทางคอนกรีต (Concrete Patching) การปูผิวจราจรใหม (Overlay Asphalt Concrete) และการอุดรอยแตก
(Sealing Crack) เพราะเปนเทคนิคที่มีสอดคลองกับสภาพพื้นที่เสียหาย ความสามารถของผูรับจางทองถิ่นและ
งบประมาณที่ทองถิ่นสามารถจัดสรรได แนวทางที่ 1 คือการซอมผิวทางคอนกรีต Concrete Patching เฉพาะจุดที่
เสียหายรุนแรง แนวทางที่สองคือการปูผิวจราจรใหม Overlay Asphalt Concrete ทั้งสายทางที่เสียหาย ซึ่งเหมาะสม
กับถนนที่มีความเสียหายนอยถึงปานกลาง แตความเสียหายเกิดทั้งเสนหรือเกือบทั้งเสนทาง แนวทางที่สามคือการ
ซอมผิวทางคอนกรีต (Concrete Patching) รวมกับ การปูผิวจราจรใหม (Overlay Asphalt Concrete) ซึ่งเหมาะกับการ
ซอมผิวทางที่มีความเสียหายรุนแรงและปานกลางตลอดแนวถนน และแนวทางที่สี่คือการอุดรอยแตก (Sealing Crack)
แนวทางนี้เหมาะกับการซอมแซมถนนที่เกิดการแตกตามแนวยาวและเกิดเฉพาะจุด ซึ่งรอยแตกไมลึกและไมรุนแรง
มากนัก

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาโครงงานวิจัยนี้ถนนที่เกิดความเสียหายในเขตเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย มีทั้งสิ้นจํานวน 5 เสนทาง แนวทางแกไขความเสียหายของถนนแตละเสนยึดหลักวิศวกรรมและ
เศรษฐศาสตร
แนวทางที่ 1 การซอมผิวทางคอนกรีต (Concrete Patching) ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
บานดายเจริญ หมูที่ 15–บานกลางเวียง หมูที่ 1 มูลคาการกอสรางประมาณ 259,000 บาท
แนวทางที่ 2 การปูผิวจราจรใหม (Overlay Asphalt Concrete) ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบานไชยเจริญ หมูที่ 5 เชื่อมตอสูบานดายกูแกว หมูที่ 7 มูลคาการกอสรางประมาณ 1,501,000 บาทและสายทาง
ดายทาลอ หมู ที่ 18 ตําบลเวี ยงชัย เชื่อมตอบานโพธิ์ชั ย หมูที่ 7 ตําบลเวียงเหนือ มูลคาการกอ สรางประมาณ
1,814,000 บาท
แนวทางที่ 3 การซอ มผิ ว ทางคอนกรีต ที่ เกิ ดเสี ยหายรุน แรงและปูผิ วจราจรใหมถ นนทั้ งเสน (Concrete
Patching & Overlay Asphalt Concrete) ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานหนองหลม หมูที่ 11 ตําบล
เวียงชัยเชื่อมตอสูบานทาสาย หมูที่ 3 ตําบลทาสาย มูลคาการกอสรางประมาณ 1,295,000 บาท
แนวทางที่ 4 การอุดรอยแตก (Sealing Crack) ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลําเหมืองชัย
สมบัติ (บานดายกูแกว) หมูที่ 7 เชื่อมตอสูตําบลทาสาย มูลคาการกอสรางประมาณ 51,000 บาท
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ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยแนวทางแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชํารุดเนื่องจากอุทกภัย ของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไดใชการวิเคราะหจากสามเทคนิคการซอมบํารุงทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทานั้น ซึ่งเปนเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดในการกอสรางในพื้นที่ที่มีงบประมาณและความสามารถของผูรับเหมาที่จํากัด
การใชงานถนนหลังการซอมแซมจึงควรมีการจํากัดน้ําหนักการใชงาน โดยออกกฎหมายที่เกี่ยวของหรือตามที่ทองถิ่น
มีอํานาจออกได เชน เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ หามรถที่มีน้ําหนักบรรทุกมากเกินการรับน้ําหนักของฐานรากถนน เขา
สัญจรบนเสนทางตาง ๆ เพื่อเปนการถนอมเสนทางตางเหลานั้นใหใชงานไดอยางคงทนและมีประสิทธิภาพตลอดอายุ
การใชงาน อยางไรก็ดีการดําเนินงานปองกันการเกิดอุทกภัยควรจะตองมีการพัฒนาควบคูกันไปกับการกอสรางถนน
ไมควรมีการลุกล้ําทางน้ํา การตัดไมทําลายปา และการกอเกิดตนเหตุที่ทําใหเกิดน้ําทวมตาง ๆ ตอไป
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวง ในจังหวัดเชียงราย
A Study of Decision Making Factors for Choosing the Sub-contractors in
Chiang Rai Province
กนกวรรณ บุญลอม 1* และ ณัฐพงศ ดํารงวิริยะนุภาพ 2
12

13

Kanokwan Boonlom1* and Nattapong Damrongwiriyanupap2
บทคัดยอ
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวง อิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวง และแนวทางการคัดเลือกใช
ผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูรับเหมาหลัก เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม จํานวน 54 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
One Way Anova แปลผล และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยที่ใชตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก ( X =
4.12, S.D. = 0.55) โดยปจจัยที่ใชตัดสินใจและมีความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ สงงานตรงตามเวลาที่กําหนด
( X = 4.42, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ มีประสบการณในการทํางานลักษณะนี้ ( X = 4.48, S.D. = 0.88) และไมมี
ประวัติในการทิ้งงาน ( X = 4.41, S.D. = 0.88)
อิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายมากที่สุด คือ สงงานตรงตาม
เวลาที่กําหนด (คิดเปนรอยละ 5.98) รองลงมา คือ มีการรับประกันผลงานหลังการกอสรางเสร็จ (คิดเปนรอยละ
5.71) และคุณภาพของงานที่สงมอบมีคุณภาพดีไมมีการแกไขหรือมีการแกไขนอย (คิดเปนรอยละ 5.68) ตามลําดับ
แนวทางการเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายในภาพรวมมีระดับความสําคัญในระดับมาก ( X =
4.19, S.D. = 0.49) โดยดานการเงิน ( X = 4.30, S.D. = 0.52) ดานการจัดการ ( X = 4.26, S.D. = 0.93) ดานวิธีการ
( X = 4.21, S.D. = 0.46) และใหความสําคัญในระดับมาก คือ ดานผูปฏิบัติงาน ( X = 4.20, S.D. = 0.60) ดานราคา
( X = 4.15, S.D. = 0.65) และดานเครื่องมือ/เครื่องจักร ( X = 4.01, S.D. = 0.77) ตามลําดับ
คําสําคัญ: ผูรับเหมาชวง การบริหารงานกอสราง การจางงานภายนอก
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Abstract
The purpose of this independent study was to study of decision making factors for choosing the subcontractors in Chiang Rai Province. Data were collected from 54 people through the questionnaires and analysis
by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation and one way anova.
The findings were as follows; Decision making factors for choosing the sub-contractors in Chiang Rai Province
in overall was at high level ( X = 4.12, S.D. = 0.55) The most 3 factors were on-time delivery of work as
scheduled ( X = 4.42, S.D. = 0.69), working experience ( X = 4.48, S.D.= 0.88) and never quit jobs ( X =
4.41, S.D. = 0.88)
The most of influence of decision making factors for choosing the sub-contractors in Chiang Rai Province
were on-time delivery of work as scheduled 5.98)%(, guarantee of work Scheme (5.71%) and good quality of work
(5.68%).
Guidelines for choosing the sub-contractors in Chiang Rai Province in overall were at high level. The
highest level were financial ( X = 4.19, S.D. = 0.49), management ( X = 4.30, S.D. = 0.52), methodology ( X = 4.21,
S.D. = 0.46) and the high level were operator ( X = 4.20, S.D. = 0.60), price ( X = 4.15, S.D. = 0.65), tools
and equipment ( X = 4.01, S.D. = 0.77).
Keywords: Sub-contractors, Construction Administration, Outsourcing

บทนํา
อุตสาหกรรมกอสราง เปนภาคธุรกิจที่มีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการประมาณการ
วาธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเปน
มูลคา ประมาณสองลานลานบาท โดยกิ จการสวนใหญเปนกิจ การขนาดกลางและเล็ก อุ ตสาหกรรมกอสร างใน
ตางจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดเชียงรายมีการเติบโต โดยมีบริษัทรับเหมากอสรางที่เกิดขึ้นใหมเปนจํานวนมาก
ทําใหเกิดการแขงขันที่สูงทั้งดานปริมาณ คุณภาพ เทคโนโลยีการกอสราง มีการจางงานผูรับเหมาชวงเขามาดําเนิน
โครงการเพื่อใหโครงการกอสรางนั้นแลวเสร็จตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวเปนจํานวนมาก ซึ่งการดําเนินงานรวมกับ
ผูรับเหมาชวง มักพบปญหาหลายประการ เชน การละทิ้งงานของผูรับเหมาชวง การทํางานที่ขาดคุณภาพ การทํางาน
ลาชาเกินกวาแผนงานกําหนด หรือคาใชจายที่เกินงบประมาณ ซึ่งปญหาเหลานี้อาจมีสาเหตุมากจากการไมไดรับ
ความรวมมือ การขาดความเขาใจในการทํางาน ความแตกตางของวัตถุประสงคในการทํางานของ 2 บริษัท ดังนั้น
ผูรับเหมาหลักจึงจําเปนตองเลือกใชผูรับเหมาชวงที่มีความสามารถและศักยภาพที่ตรงกับลักษณะของงาน และเขากัน
ไดกับผูรับเหมาหลัก รวมไปถึงชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการกอสรางเพื่อใหโครงการดําเนินไปไดอยาง
ราบรื่น ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย
โดยใชวิธีการออกแบบสอบถามถึงปจจัยที่ผูรับเหมาหลักนํามาพิจารณาเลือกผูรับเหมาชวงเขามารวมงาน รวมไปถึง
การประยุกตใชทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปแบบการใชทรัพยากรภายนอก คุณสมบัติ และลักษณะตาง ๆ ในตัดสินใจเลือก
ผูรับเหมาชวง เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางในการนําไปปฏิบัติไดจริงและเกิดประโยชนสูงสุดตอวงการกอสรางและผูที่
สนใจดานงานกอสรางตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการคัดเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดขอมูลปจจัยที่ใชในการเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย
2. ไดแนวทางการเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย
3. ขอมูลที่ไดเปนแนวทางในการปฏิบัติไดจริงและเกิดประโยชนสูงสุดตอวงการกอสรางและผูที่สนใจดานงาน
กอสราง

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย มีวิธีดําเนินการ
วิจัยตามลําดับดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปดวย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูรับเหมาหลักขนาดกลางในจังหวัดเชียงรายที่มีประสบการณ
ในการทํางาน 20 ปขึ้นไป ประเภทบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล (สํานักพัฒนาธุรกิจ
การคาจังหวัดเชียงราย, 2558) เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของ การวิจัย (สมคิด พรมจุย, 2555) โดยการสุมเลือกจากการคํานวณจํานวนตัวอยางขั้นต่ําตามสูตรของ
Yamane โดยใชความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 62 บริษัท
การพัฒนาและการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ศึกษาหนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากหองสมุดของสถาบันการศึกษาตางๆ และ
เว็บไซตเกี่ยวกับการบริหารโครงการกอสราง การใชทรัพยากรนอก การคัดเลือกผูรับเหมา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. นําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อนํามาออกแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมคําถาม วัตถุประสงค
และกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ประสบการณในการทํางาน ระดับการศึกษา
ตําแหนงในโครงการปจจุบัน และคาตอบแทน โดยการเลือกตอบขอความที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปขององคกรของผูรับเหมาหลัก ไดแก ลักษณะองคกร ทุนจดทะเบียน สัญชาติ
ผูบริหารขององคกร ประเภทของงานที่ดําเนินการ จํานวนพนักงานในองคกร จํานวนผูรับเหมาชวง และการคัดเลือก
ผูรับเหมาชวง โดยการเลือกตอบขอความที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด สําหรับขอคําถามการเขารวมกิจกรรมของ
ผูรับเหมาชวง ใชการเลือก ตอบขอความ “ใช หรือ ไมใช“ และตอบในลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s Rating Scale) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557)
ตอนที่ 3 ปจจัยที่ใชในการเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย ใชการเลือกตอบรายละเอียดที่ใช
ประกอบ การตัดสินใจ คือ “ใชขอมูล หรือ ใชประสบการณ “และตอบในลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s Rating Scale)
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ตอนที่ 4 แนวทางการเลือกผูรบั เหมาชวงในจังหวัดเชียงราย มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s Rating Scale)
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด
3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนําเพื่อความสมบูรณของ
เนื้อหา รวมทั้งการใชภาษาที่เหมาะสม
4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขขอคําถาม ตามขอคิดเห็นและคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา กอนนําไป
ทดลองใช (Try Out)
5. นํา แบบสอบถามที่ป รับ ปรุ งแล วไปตรวจสอบคุ ณภาพ โดยนํ าไปทดลองใชจํ านวน 30 ชุ ด และนํ ามา
วิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient-α) ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งแสดง
ความสัมพันธของคําตอบจากแบบสอบถาม โดย คาที่ไดอยูระหวาง 0 ถึง 1 และมีคา ≥ 0.50 แสดงวา คําตอบของ
แบบสอบถามมีคาความสัมพันธและมีความนาเชื่อถือ จึงสามารถนําไปใช (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557) ผลการวิเคราะหไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .90
6. นําแบบสอบถาม ไปใชกับกลุมประชากรและกลุมตัวอยางจริง
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวง
ในจังหวัดเชียงราย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยไดจัดทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงองคกรผูรับเหมาหลัก จํานวน 62 บริษัท
เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม
2. ผู วิจั ยนํ าแบบสอบถามเสนอตอเจาหน าที่ที่ เกี่ยวข อง เพื่อขอความรวมมื อในการกรอกรายละเอี ยดใน
แบบสอบถามดวยตนเอง
3. ผูวิจัยขอรับแบบสอบถามคืนตามวันเวลาที่กําหนด โดยไดแบบสอบถามคืนครบ ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลทั้งหมดและลงรหัสแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
4. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาพิจารณาคัดเลือกความถูกตอง ครบถวนสมบูรณในการกรอกแบบสอบถาม บันทึก
และวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบรรยาย
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการเก็ บ รวบรวมจากแบบสอบถามนํ า ข อ มู ล มาวิ เ คราะห ท างสถิ ติ พื้ น ฐานด ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557)
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายสรุปไดดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ มากกวา 40 ป มีประสบการณการทํางาน 11-20 ป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตําแหนงในโครงการปจจุบันสวนใหญเปนวิศวกรโครงการ และมีคาตอบแทนในแตละเดือน (เงินเดือน)
ประมาณ 30,001-40,000 บาท
ลักษณะองคกรสวนใหญเปนหางหุนสวนจํากัด ทุนจดทะเบียน 10-50 ลานบาท สัญชาติไทย ดําเนินงาน
กอสรางประเภทที่อยูอาศัย บานจัดสรร มีจํานวนพนักงานนอยกวา 200 คน มีจํานวนผูรับเหมาชวง 3-6 ราย โดยใช
วิธีการตกลงราคา กิจกรรมที่ใชผูรับเหมาชวงมากที่สุด คือ งานตกแตง ความถี่ คือ ใชบางครั้ง

ภาพ 1 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญปจจัยที่ใชในการเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย
จากภาพ 1 ปจจัยที่ใชในการเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับ
มาก โดยปจจั ยที่ผูรับ เหมาหลักใชใ นการพิ จารณามากที่ สุด คือ สงงานตรงตามเวลาที่กําหนด รองลงมา คือ มี
ประสบการณในการทํางานลักษณะนี้ และไมมีประวัติในการทิ้งงาน โดยการตัดสินใจเลือกใชผูรับเหมาชวงพิจารณาจาก
ขอมูล คิดเปนรอยละ 70.66 พิจารณาจากประสบการณ คิดเปนรอยละ 29.35
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ภาพ 2 แสดงอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย
จากภาพ 2 อิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายมากที่สุด คือ สง
งานตรงตามเวลาที่กําหนด (คิดเปนรอยละ 5.98) รองลงมา คือ มีการรับประกันผลงานหลังการกอสรางเสร็จ (คิด
เปนรอยละ 5.71) และคุณภาพของงานที่สงมอบมีคุณภาพดีไมมีการแกไขหรือมีการแกไขนอย (คิดเปนรอยละ 5.68)
ตามลําดับ

ภาพ 3 แสดงสรุปแนวทางการเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย
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แนวทางการเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายในภาพรวมมีระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณาแตละ
ดาน พบวา ผูรับเหมาหลักใหความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ ดานการเงิน ดานการจัดการ ดานวิธีการ และให
ความสําคัญในระดับมาก คือ ดานผูปฏิบัติงาน ดานราคา และดานเครื่องมือ/เครื่องจักร ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐาน พบวา ประเภทของงานกอสรางแตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตั ดสินใจเลือก
ผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการคัดเลือกผูรับเหมาชวงเปน
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการศึกษา
จากการสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
ปจจัยที่ใชในการเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดย
ปจจัยที่ผูรับเหมาหลักใชพิจารณามากที่สุด คือ สงงานตรงตามเวลาที่กําหนด มีประสบการณในการทํางานลักษณะนี้
และไม มี ป ระวั ติ ใ นการทิ้ ง งาน โดยการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช ผู รั บ เหมาช ว งจากข อ มู ล และประสบการณ เ ป น สํ า คั ญ
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของนัทธพงศ ยาออม (2550), กองกูณฑ โตชัยวัฒน และวรากร ลิขิตอนุภาค
(2555, สื่อออนไลน), และเทอดศักดิ์ มวมขุนทด (2555) ที่เปนเชนนี้เพราะหากพิจารณาในมุมมองของผูรับเหมาหลัก
แลว เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด ตองใหความสําคัญกับสัญญาที่ผูรับเหมาลงนามรับงาน
จากเจาของโครงการ และทําใหตรงกับความตองการของเจาของโครงการอยางแทจริง ปจจัยที่มีความสําคัญ คือ การ
สงมอบงานและประสบการณในการทํางานและประวัติการทํางานของผูรับเหมาชวง ดังนั้นเมื่อมีการวาจางผูรับเหมา
ชวงแลว ทางผูรับเหมาหลักจึงมีความคาดหวังวาผูรับเหมาชวงจะดําเนินงานกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด เพราะเกี่ยวเนื่องกับผลกําไรที่จะไดรับ
อิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายมากที่สุด คือ สงงานตรงตาม
เวลาที่กําหนด (คิดเปนรอยละ 5.98) รองลงมา คือ มีการรับประกันผลงานหลังการกอสรางเสร็จ (คิดเปนรอยละ
5.71) และคุณภาพของงานที่สงมอบมีคุณภาพดีไมมีการแกไขหรือมีการแกไขนอย (คิดเปนรอยละ 5.68) ตามลําดับ
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของสราลี หุนาปเทศ (2555) ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูรับเหมาหลักตองการจางงาน
ผูรับเหมาชวงที่มีประสบการณ สามารถทํางานใหมีคุณภาพดีไมมีการแกไขหรือมีการแกไขนอย สนองตอบความ
ตองการของเจาของโครงการได ดังนั้นเพื่อใหการคัดเลือกผูรับเหมาชวงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงตองพิจารณาปจจัย
ทุกดานประกอบกัน และปจจัยที่มีความสําคัญและสงผลตอคุณภาพงาน คือ การสงมอบงานตรงตามเวลาที่กําหนด
และการรับประกันผลงานหลังการกอสรางเสร็จ ดังนั้นผูรับเหมากอสรางทุกรายจึงใหความสําคัญในเรื่องการตรงตอ
เวลาและคุณภาพของงานเปนสําคัญ อีกทั้งการสงงานตรงตามกําหนดเวลามีผลกับการวางแผนงานและงบประมาณ
ในการก อ สร า ง ส ง ผลไปถึ ง ความน าเชื่ อถื อ ขององค ก ร ในเรื่อ งการบริห าร ระบบการจั ด การงานก อสร า ง และ
ระยะเวลาของงานมีผลกับงานในภาคสวนอื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมตอกัน เมื่อเกิดความลาชาขึ้นงานอื่น ๆ ก็จะลาชาไป
ดวย จึงจําเปนตองพิจารณาผูรับเหมาที่มีประสบการณสามารถทํางานที่มีลักษณะคลายกันไดถูกตอง มีคุณภาพ และ
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายในภาพรวมมีระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณาแตละ
ดาน พบวา ผูรับเหมาหลักใหความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ ดานการเงิน ดานการจัดการ ดานวิธีการ และให
ความสําคัญในระดับมาก คือ ดานผูปฏิบัติงาน ดานวิธีการ ดานราคา และดานเครื่องมือ/เครื่องจักร ตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของจักรพันธ แกวกัญหา (2553) เนื่องจากการบริหารงานกอสรางนั้น หากผูรับเหมาหลัก
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และผูรับ เหมาช ว งสามารถบริ ห ารงานไดดี มี ความชํ า นาญงานดา นเทคนิ คในการกอ สรา ง ทัก ษะการบริ หาร มี
ประสบการณ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาที่สงผลกระทบกับโครงการไมวาจะเปนดานเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ
แรงงาน สงผลใหการกอสรางอยูในชวงระยะเวลาที่กําหนดหรือสงมอบงานไดเร็วขึ้น และหากเกิดปญหาดานเศรษฐกิจ
หรือการเมือง ผูรับเหมาหลักและผูรับเหมาชวงที่มีประสบการณสูง สามารถจัดการปญหาทั้งดานการเงิน ทรัพยากร
และทักษะตาง ๆ ใหลุลวงหรือทุเลาลงได
การทดสอบสมมติฐาน พบวา ประเภทของงานกอสรางแตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการคัดเลือกผูรับเหมาชวงเปน
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงใหเห็นวา งานกอสรางแตละประเภทมีการบริหารจัดการที่แตกตางกัน การคัดเลือกผูรับเหมาชวงเขามารวม
ดําเนินการจึงมีคุณลักษณะที่แตกตางกันไปดวย ซึ่งผลการวิจัยที่ไดนี้สามารถเปนขอมูลเบื้องตนใหผูรับเหมาหลัก
นําไปใชในการคัดเลือกและจัดอันดับผูรับเหมาชวงเขารวมงานได อยางไรก็ตามผลการวิจัยของกรัณฑ เอื้อธรรมถาวร
(2550) ไดคนพบปจจัยที่ใชประเมินความสามารถของผูรับเหมาชวงงานอาคารในโครงการกอสรางอาคารสวนใหญ
สามารถจัดกลุมปจจัยได 4 กลุม พรอมน้ําหนักความสําคัญ ดังนี้ ธุรการ/การเงิน (รอยละ 32) การติดตั้ง (รอยละ 28)
วิศวกรรม (รอยละ 28) และการตลาด/ประชาสัมพันธ (รอยละ 12) ซึ่งผลการจัดกลุมนี้จะเปนประโยชนตอผูรับเหมา
หลักทําใหสามารถเลือกผูรับเหมาชวงไดอยางมีเหตุผลยิ่งขึ้น และผลการวิจัยของกรวิชญ ธาดาจิตติสุนทร (2557)
คนพบปจจัยสําหรับประเมินความสามารถของผูรับเหมาชวงสามารถแบงได 3 กลุม พรอมนําหนักความสําคัญดังนี้
“กระบวนการติดตั้งของผูรับเหมาชวง” (40%) “ลักษณะพื้นฐานขององคกรผูรับเหมาชวง” (31%) และ “กระบวนการ
สงมอบของผูรับเหมาชวง” (29%) ซึ่งปจจัยเหลานี้ชวยผูรับเหมาหลักในการคัดเลือกผูรับเหมาชวงที่มีความสามารถที่
ชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของโครงการกอสรางได
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดคนพบ ดังนี้
1. ผลการวิจัยนี้เปนการศึกษาปจจัยที่ใชพิจารณาคัดเลือกผูรับเหมาชวงเขาทํางานรวมกัน ดังนั้นปจจัยที่ใชใน
การพิจารณาจึงเปนในลักษณะขอมูลเบื้องตน แตในทางปฏิบัติแลวการเลือกผูรับเหมาชวงใดก็ตาม จะมีปจจัยอื่นใน
การเลือกคอนขางเยอะ ดังนั้นจึงตองอาศัยขอมูลและประสบการณของผูรับเหมาหลัก รวมถึงการพิจารณาการทํางาน
และผลงานของแตละผูรับเหมาชวงเปนสําคัญ และควรพิจารณาขอมูลจากเอกสารเปนปจจัยสําคัญในลําดับถัดมา
เนื่องจากขอความในเอกสารสามารถคัดลอกและแตงเติมได
2. งานวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะจังหวัดเชียงราย และเปนกลุมผูรับเหมาหลักขนาดกลาง ปจจัยที่
นํามาพิจารณาอาจไมครบคลุมถึงองคกรของผูรับเหมาหลักที่มีสัญชาติตางประเทศหรือผูรับเหมาหลักรายใหญ
เนื่องจากลักษณะงานและรายละเอียดปลีกยอยในทางปฏิบัติแตกตางกัน
3. งานวิจัยนี้เปนการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในองคกรเปนสวนใหญ เชน วิศวกรโครงการ ผูจัดการ
โครงการ ขอมูลที่ไดอาจจะยังไมละเอียดมากพอ หากตองการขอมูลเชิงลึก ควรใชการสัมภาษณตัวตอตัว (In-depth
interview) เพื่อใหไดขอมูลจากประสบการณของผูรับเหมาหลัก เพื่อนํามาเปนองคความรูสําหรับการศึกษาและผูที่
สนใจตอไป
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. เนื่องจากลักษณะงานกอสรางมีหลายประเภท หากตองการขอมูลเชิงลึกแลว ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงาน
กอสรางแตละประเภท เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง
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2. ควรศึก ษาเปรียบเทีย บกระบวนการคั ดเลื อกเพื่อให ไดม าซึ่ง ผูรับเหมาหลักและผู รับเหมาช วงจากผู ที่
เกี่ยวของกับโครงการกอสรางทั้งหมด

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย” ฉบับ
นี้สํ าเร็จ ด วยดีโ ดยไดรับความกรุ ณา ความชว ยเหลือ ใหคํ าปรึก ษาแนะนํ า พร อมทั้ งตรวจสอบ ปรับ ปรุง แก ไ ข
ขอบกพรองตาง ๆ จากผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐพงศ ดํารงวิริยะนุภาพ จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับ
นี้เสร็จสมบูรณ ซึ่งตองกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ใหการอนุเคราะหขอมูล และมีสวนรวมและเกี่ยวของในการศึกษาคนควา
ดวยตนเองฉบับนี้ คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอมอบใหแดบิดา มารดา ผูให
ชีวิต ตลอดจนคณาจารยผูที่ใหการศึกษาอบรมสั่งสอนใหมีความรูอันทรงคุณคาตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน

เอกสารอางอิง
กรวิชญ ธาดาจิตติสุนทร. (2557). ปจจัยสําหรับการประเมินความสามารถของผูรับเหมาชวงและผูคา วัสดุที่มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการกอสรางอาคาร. วิทยานิพนธ วศ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร.
กรัณฑ เอื้อธรรมถาวร. (2550). ปจจัยที่ใชประเมินความสามารถของผูรับเหมาชวงงานอาคาร.วิทยานิพนธ วศ.ม.,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร.
กองกูณฑ โตชัยวัฒน. (2555). การบริหารงานกอสราง โครงการอสังหาริมทรัพยประเภทหมูบานจัดสรร. สืบคน
เมื่อ 27 มีนาคม 2559. จาก http://www.ghbhomecenter.com/journal/download.php?file=
1628Jun12bJWXB8v.pdf
กองกูณฑ โตชัยวัฒน. และวรากร ลิขิตอนุภาค. (2555). “คุณสมบัติในการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางงาน
สาธารณูปโภคในโครงการหมูบา นจัดสรร”. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปที่ 35 ฉบับที่ 2; หนา 235251. สืบคนเมื่อ 27 มีนาคม 2559. จาก file:///C:/Users/User/Downloads/kmuttv35n2_9.pdf
จักรพันธ แกวกัญหา. (2553). การหาแนวทางในการวัดสมรรถนะเพื่อคัดเลือกผูรับเหมาที่เหมาะสมในการ
กอสรางมูลคามากกวา 100 ลาน. วิทยานิพนธ วศ.ม., มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.
เทิดศักดิ์ มวมขุนทด. (2555). เกณฑการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางงานสาธารณูปโภคขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. โครงงานหลักสูตร วศ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี, นครราชสีมา.
นัทธพงศ ยาออม. (2550). ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับจางของโครงการกอสรางทีใ่ ชการจัดซื้อ-จัด
จางแบบ ออกแบบ-กอสราง. วิทยานิพนธ วศ.ม., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร.
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. (พิมพครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: เฮาส ออฟ เคอรมิสท.
สมคิด พรมจุย. (2555). การเขียนรายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: จตุพรดีไซน.
สราลี หุนาปเทศ. (2555). การศึกษาปจจัยที่ใชในการทํางานรวมกันของผูรับเหมาหลักและผูรับเหมาชวงที่เคย
ทํางานรวมกันมากอน. วิทยานิพนธ วศ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, กรุงเทพมหานคร.
- Proceedings -

316

การศึกษาปญหาของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานกอสราง: กรณีศึกษา
โครงการกอสรางในจังหวัดเชียงราย
The study of accidental problem in construction practice Case Study Project
in Chiang Rai
รามิล ราชคมน 1* และ ปรีดา ไชยมหาวัน 2
14

15

Ramin Rachakom1* and Preeda Chaimahawan2
บทคัดยอ
การศึกษาปญหาของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานกอสราง กรณีศึกษาโครงการกอสรางในจังหวัด
เชียงรายฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกอสรางที่สงผล
ตอการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางในการวางแผนปองกัน และแกไข ที่สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในงานกอสราง
และเพื่อศึกษาความแตกตางในการเกิดอุบัติเหตุระหวาง งานโยธา และงานอาคาร โดยทําการศึกษาความคิดเห็นจาก
บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการกอสรางอาคารไดแก ระดับผูบริหารโครงการ วิศวกร ผูควบคุมงานกอสราง คนงาน
กอสราง จํานวนทั้งสิ้น 200 คน
ผลการศึกษาพบวา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานกอสราง เกิดจากสถานที่การทํางานไม
ปลอดภั ย ไม มี สั ญ ลั ก ษณ ห รื อ ป า ยแสดงเขตก อ สร า งที่ ชั ด เจนหรื อ ไม มี ก ารป ด จราจรในสถานที่ ก อ สร า ง ข อ มู ล
การศึกษาแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการทํางานไมมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุอยางมีนัยสําคัญ ในแงของการปองกัน
อันตรายจากการทํางานพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็นวา การหลีกเลี่ยงการทํางานเมื่อรางกายไมพรอม
ปฏิบัติงาน กับการสวมอุปกรณปองกันมือ ขา เทา ในขณะปฏิบัติงานทุกครั้งจะชวยลดอุบัติเหตุได นอกจากนี้หลังกลุม
ตัวอยางใหความเห็นวางานอาคารเกิดอุบัติเหตุมากกวางานโยธา เนื่องจากมีการใชคนงานกอสรางมากกวา
คําสําคัญ: อุบัติเหตุในงานกอสราง การลดอุบัติเหตุในงานกอสราง จังหวัดเชียงราย

Abstract
This independent study investigated to determine the problems of construction accident in the
construction practice in Chiang Rai province. The objectives of the study are to investigate the relationship
between factors and behaviors of construction practice effecting to construction accident, to investigate the
guidelines for preventing and reducing construction accident and to study the differences between civil
construction and building construction. The data was collected from the opinion of 200 people who work for
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construction site, including, project manager, site engineer, taskmaster, and labor.
The study shown that the major course of construction accidents is construction site is too dangerous.
There was no warning sign, no revel label and no traffic closed for construction site. The study also shown that
the behavior of construction practice has no significant effect to construction accident. The opinion of construction
staff also shown that the best way to prevent the construction accident is to avoid to work when feel unwell and
wear the safety equipment to prevent hand leg and foot while in operation. Moreover, the opinion of the sample
present that building construction has more construction accident than that of civil construction because of the
more labor using.
Keywords: Construction accidents, reducing construction accidents, Chiang rai province

บทนํา
ในปจจุบันการกอสรางมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก อีกทั้งจังหวัดเชียงรายเปนเมืองหนาดานทางตอน
เหนือของประเทศไทยเปนประตูสูกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง มีพรมแดนติดกับประเทศ พมา ลาว สงผลทําให
เกิดการลงทุนดานอุตสาหกรรมกอสรา งเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนั้น สิ่งที่เปนเงาตามมาคือ การเกิดอุบัติเหตุในการ
กอสราง เมื่อเกิดขึ้นแลวจะสงผลตอโครงการเปนอยางมากเกิดความสูญเสียในหลาย ๆ ดาน ทั้งดานทรัพยสิน
ทรัพยากรบุคคล ความหนาเชื่อถือ เวลา อยางที่ประเมินคาไมไดโดยทั้งในภาครัฐและเอกชนยังขาดการตระหนักถึง
ความสําคัญ ความสูญเสียในงานกอสรางมีแนวโนมความรุนแรงมากเพิ่มขึ้นทุกวัน อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการ อาทิ ปญหาดานบุคลากร กลาวคือ การทํางาน บางสวนขาดความรู ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน การขาด
ความพรอมในการใชเครื่องมือเครื่องจักร ถึงแมวาจะมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัยในการทํางานกอสรางให
ผูรับผิดชอบตอการดําเนินการกอสรางใหปฏิบัติตาม แตก็ยังมีผูละเลยกันมาก ไมวาจะเปนผูบริหาร วิศวกร ผูควบคุม
งานกอสราง หรือแมกระทั่งแรงงานกอสรางเองก็ยังไมใหความสนใจในเรื่องนี้มากนัก ซึ่งอุบัติเหตุในการทํางานแตละ
ขั้นตอน อาจมีสาเหตุและแนวทางการลดอุบัติเหตุแตกตางกัน จากขอจํากัดดังกลาวนําไปสูการรวบรวมสถิติการเกิด
อุบัติเหตุโดยการศึกษาปญหาที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงานกอสราง
จากปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยจึงไดนํามาศึกษาเพื่อศึกษาหาสาเหตุของปญหาและหาแนวทางในการแกไข
ปญหาดานการเกิดอุบัติเหตุในงานกอสราง ดังนั้น หัวขอวิจัย การศึกษาปญหาของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
กอสราง กรณีศึกษาโครงการกอสรางในจังหวัดเชียงราย ที่นําเสนอนี้ จะชวยทําใหเขาใจถึงปญหาการกอใหเกิด
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานกอสราง ที่สงผลใหเกิดการไดรับอันตราย เพื่อนําไปสูแนวทางการแกปญหา การปองกัน
และเปรียบเทียบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุงานกอสราง ในการเตรียมความพรอมเรื่องความปลอดภัยของการทํางาน
กอสรางสําหรับโครงการกอสรางในจังหวัดเชียงรายที่จะขยายตัวขึ้นในอนาคต
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ
เฮนริช H.W. Heinrich (1931) เปนบุคคลหนึ่งที่ไดศึกษาถึงสาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุอยางจริงจังในโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ในป ค.ศ. 1920 ผลการศึกษาวิจัย สรุปไดดังนี้
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สาเหตุของอุบัติเหตุ ที่สําคัญมี 3 ประการ ไดแก
1. สาเหตุที่เกิดจากคน (Human Cause) มีจํานวนสูงที่สุด คือ 88% ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ตัวอยาง
เชน การทํางานที่ไมถูกตอง ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมีนิสัยชอบเสี่ยงในการทํางาน เปนตน
2. สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical Failure) มีจํานวนเพียง 10% ของการเกิด
อุบัติเหตุทุกครั้ง ตัวอยางเชน สวนที่เปนอันตรายของเครื่องจักรที่ไมมีเครื่องปองกัน เครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ
ตางๆชํารุดบกพรอง รวมถึงการวางผังโรงงานไมเหมาะสม สภาพแวดลอมในการทํางานไมปลอดภัย
เฮนริช ซึ่งเปนผูศึกษาทฤษฎีโดมิโน กลาววา การบาดเจ็บและความเสียหายตาง ๆ เปนผลที่สืบเนื่องโดยตรง
มาจากอุบัติภัย เปนผลมาจากการกระทําที่ไมปลอดภัย (หรือสถานการณที่ไมปลอดภัย) ซึ่งเปรียบเทียบไดเหมือนกับ
ตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู 5 ตัวใกลกันเมื่อตัวหนึ่งลมลงยอมมีผลใหตัวโดมิโนถัดลมตามกันไปดวย ตัวโดมิโนทั้ง 5 ตัว
ไดแก
1. สภาพแวดลอมหรือภูมิหลังของบุคคล (social environment of background)
2. ความบกพรองผิดปกติของบุคคล (defects of person)
3. การกระทําหรือสถานการณที่ไมปลอดภัย (unsafe acts / unsafe condition)
4. อุบัติภัย (accident)
5. การบาดเจ็บหรือเสียหาย (injury / damage)

ภาพ 1 แสดงลักษณะการเกิดอุบัติเหตุตามหลักทฤษฎีโดมิโน (H.W. Heinrich, 1931)
ทฤษฎีโดมิโนนี้ มีผูเรียกชื่อใหมเปน “ลูกโซของอุบัติเหตุ” (accident chain) การปองกันอุบัติภัยตามทฤษฎี
โดมิโน หรือลูกโซของอุบัติภัย เมื่อโดมิโนตัวที่ 1 ลม ตัวถัดไปก็ลมตาม ดังนั้นหากไมใหโดมิโนตัวที่ 4 ลม (ไมใหเกิด
อุบัติภัย) ก็ตองเอาโดมิโนตัวที่ 3 ออก (กําจัดการกระทําหรือสถานการณที่ไมปลอดภัย) การบาดเจ็บ หรือความ
เสียหาย ก็จะไมเกิดขึ้นดวยการปองกันอุบัติภัยตามทฤษฎีโดมิโน หรือลูกโซอุบัติภัย ก็คือ การตัดลูกโซอุบัติภัยโดย
กําจัดการกระทํา หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัยดวยวิธีการตาง ๆ อุบัติภัยก็ไมเกิดขึ้น การที่จะแกไขปองกันที่โดมิโน
ตัวที่ 1 (สภาพแวดลอมของสังคม หรือภูมิหลังของบุคคล) หรือตัวที่ 2 (ความบกพรองผิดปกติของบุคคล) เปนเรื่อง
แกไขไดยากกวา เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้น และปลูกฝงเปนสมบัติสวนบุคคล
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุในแตละครั้ง ยอมกอใหเกิดความสูญเสียมากมาย นอกจากจะเกิดการบาดเจ็บ การ
เจ็บปวย หรือเสียชีวิต หรือแมแตทรัพยสินเสียหาย อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกิดความเสียหาย คาใชจายในการ
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ซอมบํารุงแลว ยังรวมถึงการสูญเสียเวลาในการผลิตที่ตองหยุดและคาใชจายอื่นๆ หรือแมแตเสียภาพพจนของบริษัท
ความสูญเสียหรือคาใชจายอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท
ใหญ ดังนี้คือ
1. ความสูญเสียทางตรง (Direct Loss) หมายถึง จานวนเงินที่ตองจายไปอันเกี่ยวเนื่องกับผูไดรับบาดเจ็บ
โดยตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือเปนคาเสียหายที่แสดงใหเห็นอยางเดนชัด ไดแก
1.1 คารักษาพยาบาล
1.2 คาทดแทนจากการไดรับบาดเจ็บ
1.3 คาทําขวัญ
1.4 คาทําศพ
1.5 คาประกันชีวิต
2. ความสูญเสียทางออม (Indirect Loss) หมายถึง คาใชจายอื่น ๆ (ซึ่งสวนใหญจะคํานวณเปนตัวเงินได)
นอกเหนือจากคาใชจายทางตรงสําหรับการเกิดอุบัติเหตุในแตละครั้ง ไดแก
2.1 การสูญเสียเวลาในการทํางานของ เชน คนงานหรือผูบาดเจ็บ เพื่อรักษาพยาบาล คนงานอื่นหรือ
เพื่อนรวมงานที่ตองหยุดชะงักชั่วคราว เนื่องจากชวยเหลือผูบาดเจ็บโดยการปฐมพยาบาล หรือนําสงโรงพยาบาล
อยากรูอยากเห็น การวิพากษวิจารณ ความตื่นตกใจ หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา เนื่องจากชวยเหลือผูบาดเจ็บ
สอบสวน หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ บันทึกและจัดทํารายงานการเกิดอุบัติเหตุ จัดหาคนงานอื่นและฝกสอนใหเขา
ทํางานแทนผูบาดเจ็บ หาวิธีแกไขและปองกันอุบัติเหตุไมใหเกิดซ้ําอีก
2.2 คาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ ที่ไดรับความเสียหาย
2.3 วัตถุดิบหรือสินคาที่ไดรับความเสียหายตองทิ้ง ทําลายหรือขายเปนเศษ
2.4 ผลผลิตลดลง เนื่องจากกระบวนการผลิตขัดของ ตองหยุดชะงัก
2.5 คาสวัสดิการตาง ๆ ของผูบาดเจ็บ
2.6 คาจางแรงงานของผูบาดเจ็บซึ่งโรงงานยังคงตองจายตามปกติ แมวาผูบาดเจ็บจะทํางานยังไมได
เต็มที่หรือตองหยุดงาน
2.7 การสูญเสียโอกาสในการทํากําไร เพราะผลผลิตลดลงจากการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต
และการเปลี่ยนแปลงความตองการของตลาด
2.8 คาเชา คาไฟฟา น้ําประปา และโสหุยตาง ๆ ที่โรงงานยังคงตองจายตามปกติ แมวาโรงงานจะตอง
หยุดหรือปดกิจการหลายวันในกรณีเกิดอุบัติเหตุรายแรง
2.9 การเสียชื่อเสียงและภาพพจนของโรงงาน
นอกจากนี้ผูบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการหรือทุพพลภาพ จะกลายเปนภาระของสังคมซึ่งทุกคนมีสวนรวม
รับผิดชอบดวย ความสูญเสียทางออมจึงมีคามหาศาลกวาความสูญเสียทางตรงมากซึ่งปกติเรามักจะคิดกันไมถึง จึงมี
ผูเปรียบเทียบวา ความสูญเสียหรือคาใชจายของการเกิดอุบัติเหตุเปรียบเสมือน “ภูเขาน้ําแข็ง” สวนที่โผลพนน้ําให
มองเห็นไดมีเพียงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับสวนที่จมอยูใตน้ํา ในทํานองเดียวกันคาใชจายทางตรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
จะเปนเพียงสวนนอยของคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งผูบริหารโรงงานจะมองขามมิได ดังแสดงในภาพ 1
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ภาพ 2 แสดงภูเขาน้ําแข็งที่แสดงใหเห็นถึงความสูญเสียทางตรงและทางออม
การเกิดอุบัติเหตุกอใหเกิดความสูญเสียอยางมากทั้งตอชีวิตของคนงานและทรัพยสิน ทั้งที่คิดเปนเงิน
คาใชจายอยางเห็นไดชัดเจน และที่เปนคาใชจายแฝงในรูปตาง ๆ การสรางสภาพการทํางานที่ปลอดภัยในโรงงานจึงมี
ความสําคัญตอความสําเร็จของการบริหารในรูปปจจุบัน เพราะนอกจะเปนการปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง
เปนการลดตนทุนในการผลิตสินคาแลว ยังทําใหขวัญหรือกําลังใจพนักงานสูงขึ้น ผลผลิตและกําไรเพิ่มขึ้นดวย (วิฑูรย
สิมะโชคดี และวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2543)

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปญหาของการเกิดอุบัติเหตุในงานกอสรางในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกอสรางที่สงผลตอการเกิด
อุบัติเหตุในจังหวัดเชียงราย
3. เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนปองกัน แกไข ที่สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในงานกอสราง
4. เพื่อศึกษาความแตกตางในการเกิดอุบัติเหตุระหวาง งานโยธากับงานอาคาร

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
1. แบบสอบถาม ทั้งหมด 1 ชุด ประกอบดวยกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน แบงได ดังนี้ ระดับผูบริหาร
โครงการ วิศวกร ผูควบคุมงานกอสราง คนงานกอสราง จํานวน 200 คน
2. โปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ
วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
กอสราง กรณีศึกษาโครงการกอสรางในจังหวัดเชียงราย ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสํารวจในครั้งนี้คือ
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1. กลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานอยูในบริษัทรับเหมากอสรางของหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัด
เชียงราย
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ คนงานกอสราง ผูควบคุมงานกอสราง วิศวกร ผูบริหารโครงการ
3. งานวิจัยนี้ ศึกษาเฉพาะโครงการกอสรางประเภทของงานกอสรางคือประเภทงานโยธา งานอาคารขนาด
เตี้ย งานอาคารสูง ในจังหวัดเชียงราย

ผลการศึกษา
ผลการสํารวจแบงออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศชาย 160 คน เปนเพศหญิง 15 คน
2. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูมีอายุต่ํากวา 20 ป 37 คน อายุ 21-30 ป 38 คน อายุ 31-40 ป 38
คน อายุ41-50 ป 45 คน อายุ 51-60 ป 17 คน
3. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูมีวุฒิการศึกษา ประถมศึกษา 45 คน มัธยมศึกษาตอนตน 17 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 44 คน อนุปริญญา/ปวส. 41 คน ปริญญาตรี 20 คน สูงกวาปริญญาตรี 8 คน
4. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมีตําแหนงงาน วิศวกร 12 คน ผูบริหารโครงการ 4 คน โฟรแมน 22
คน ผูรับเหมา 22 คน แรงงานชางปูน 38 คน แรงงานชางไม 18 คน แรงงานชางเหล็ก 8 คน แรงงานทั่วไป 41 คน อื่น
ๆ 10 คน 5. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมีประสบการณทํางาน ต่ํากวา 1 ป 35 คน 1-3 ป 23 คน 4-6 ป 52
คน 7-9 ป 30 คน มากกวา 9 ป 35 คน
6. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมีประเภทการทํางาน งานอาคารเตี้ย (สูงไมเกิน 23 เมตร) 79 คน
งานอาคารสูง (สูงเกิน 23 เมตร) 26 คน งานโยธา (งานกอสรางถนน สะพาน ทางลอด ทางตางระดับ งานวางทอ) 70
คน
7. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ เคย 43 คน เคยมากกวา 1 ครั้ง 14
คน ไมเคย 118 คน
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานกอสราง
เกณฑที่ใชในการแปลความหมายขอมูลจําแนกเปนชวงยอยเปน 5 ระดับ โดยกําหนดชวง คะแนนของการวัด
ได ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 4.21–5.00 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3.41–4.20 หมายถึง อยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 2.61–3.40 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 1.81–2.60 หมายถึง อยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 1.00–1.80 หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุด
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ตาราง 1 แสดงผลการจัดลําดับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากการปฏิบัตงิ าน
กอสราง
หัวขอ อันดับ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากการปฏิบัตงิ าน คาเฉลี่ย ความถี่
ที่
8
1
สถานที่การทํางานไมปลอดภัย ไมมีสัญลักษณหรือปาย
57.7
101
แสดงเขตกอสรางที่ชัดเจนหรือไมมีการปดจราจรใน
สถานที่กอสราง
1
2
อุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของผูปฏิบัติงาน
56.6
99
7
3
การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการ
55.4
97
ทํางาน
9
4
สถานที่กอสราง ไมจัดหาอุปกรณฉุกเฉินเมื่อเกิด
55.4
97
อันตรายเบื้องตน เชน ถังดับเพลิง
10
5
ไมมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่กอสราง
53.7
94
3
6
จิตใจไมพรอมหรือผิดปกติเครียด ขาดสมาธิในการ
53.1
93
ทํางาน
5
7
อุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือที่ชํารุดบกพรองขาด การ 52.6
92
ซอมแซมหรือบํารุงรักษา
6
8 ลักษณะนิสัยสวนบุคคล มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ
48.3
85
2
9
ทํางานไมถูกวิธีไมถูกขั้นตอน ขาดความรู ทักษะในการ 48.0
84
ทํางาน
4
10 สภาพแวดลอมในที่ทํางานที่ไมถูก สุขอนามัย เชน แสง 42.3
74
สวางไมเพียงพอ การทํางานในตอนกลางคืน ความรอน
สูง
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ค่ าเฉลี่ย

สาเหตุการเกิดอุบัตเิ หตุจากการปฏิบัตงิ าน
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หัวข้ อ
ภาพ 3 แสดงแผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสาเหตุการเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานกอสราง
สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานมีผลตอการเกิดอุบัตเิ หตุ
ตาราง 2 แสดงผลการจัดลําดับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานมีผลตอการเกิดอุบัตเิ หตุ
หัวขอ อันดับ
พฤติกรรมการทํางานมีผลตอการเกิดอุบัตเิ หตุ
ที่
1
1
ดูแลบริเวณที่ตนเองปฏิบัติงานใหสะอาดอยูเสมอ
3

2

12
5
4

3
4
5

6
11
2
10
11
8
9

7
8
9
10
11
12
13

ขาพเจาแตงกายเหมาะสม และสวมชุดปองกันอันตราย
ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงาน
ไมใจรอนขณะปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน
ใหความรวมมือกับที่ทํางาน ในเรื่องกิจกรรมเพื่อความ
ปลอดภัย
เมื่อพบวาอุปกรณชํารุดรีบแจงผูเกี่ยวของทันที
มีความรอบคอบในการทํางาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับในที่ทํางานอยางเครงครัด
กระตือรือรนเรื่องการทํางานอยางปลอดภัย
มีความรอบคอบในการทํางาน
ศึกษาคูมือเครื่องมือเครื่องจักรกอนใชงาน
ใหคําปรึกษาเพื่อนรวมงานเรื่องความปลอดภัยเสมอ

- Proceedings -

คาเฉลี่ย ความถี่
63.4

111

ระดับความ
คิดเห็น
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107
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พฤติกรรมการทํางานมีผลต่ อการเกิดอุบัตเิ หตุ
70

ค่ าเฉลี่ย
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ภาพ 4 แสดงแผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการทํางานมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ
สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดลําดับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปองกันอันตรายจากการทํางาน
หัวขอ อันดับ
เรื่องการปองกันอันตรายจากการทํางาน
ที่
3
1
หลีกเลี่ยงการทํางานเมื่อรางกายไมพรอมปฏิบัติงาน
7

2

6

3

4

4

1
5

5
6

2

7

สวมอุปกรณปองกันมือ ขา เทา ในขณะปฏิบัติงานทุก
ครั้ง
สวมอุปกรณปองกันระบบหายใจในขณะปฏิบัติงานทุก
ครั้ง
ใหความรวมมือกับที่ทํางาน ในเรื่องกิจกรรมเพื่อความ
ปลอดภัย
สวมอุปกรณปองกันศีรษะในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง
สวมอุปกรณปองกันดวงตาและใบหนาในขณะปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง
สนับสนุนไมใชเครื่องมือผิดประเภท ที่ทําใหเกิดอันตราย
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คาเฉลี่ย ความถี่
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99

มาก
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ค่ าเฉลี่ย

เรื่องการป้ องกันอันตรายจากการทํางาน
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ภาพ 5 แสดงแผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรื่องการปองกันอันตรายจากการทํางาน
สวนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความแตกตางของประเภทงาน
ตาราง 4 แสดงผลการจัดลําดับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากความแตกตางของประเภท
งาน
หัวขอ อันดับ อุบัติเหตุที่เกิดจากความแตกตางของประเภทงาน คาเฉลี่ย ความถี่
ที่
1
1
งานกอสรางใชแรงงานมากกวางานโยธา ทําใหเกิด
57.7
101
อุบัติเหตุบอย
6
2
งานกอสรางอาคารมีปายเตือนอันตรายมากกวางาน
50.3
88
โยธา
7
3
ไมมีมาตรการและกฎระเบียบในการใชเครื่องจักรกล
49.1
86
4
4
ทํางานโดยไมผานการฝกอบรม
48.6
85
8
5
อาคารเตี้ยเกิดอุบัติเหตุนอยที่สุด
48.6
85
2
6
ผลกระทบจากอุบัติเหตุงานกอสรางเกิดความเสียหายมา 46.9
82
กวางานโยธา
140
7
งานโยธาเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
46.9
82
5
8 งานโยธาไมมีเขตรั้วปองกันอันตราย
44.6
78
3
9
งานโยธาใชเครื่องจักรกลที่มากกวาทําใหเกิดอันตรายที่ 44.0
77
รุนแรงกวางานกอสราง
9
10 อาคารสูงเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
39.4
60
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อุบัตเิ หตุท่ เี กิดจากความแตกต่ างของประเภทงาน
60
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ภาพ 6 แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความแตกตางของประเภทงาน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตาราง 5 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐานงานวิจัย
แตกตางกัน
สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานกอสราง
- เพศ

- อายุ
- ระดับการศึกษา

- ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ
- ประสบการณทํางาน

- ประเภทของงานที่ทํา

- ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุมีความแตกตางกันระหวาง
งานอาคารเตี้ย งานอาคารสูง งานโยธา

- เพศ
- อายุ

- ระดับการศึกษา
- ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ
- ประสบการณทํางาน
- ประเภทของงานที่ทํา
- ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ
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ไมแตกตางกัน
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ปญหาของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานกอสราง กรณีศึกษาโครงการกอสรางในจังหวัด
เชียงราย พบวา
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณ
ทํางาน ประเภทงานที่ทํา ประสบการณเกิดอุบัติเหตุ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 91.4 เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละมี
8.6 สวนใหญอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 25.7 ระดับการศึกษา พบวาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา
คิดเปนรอยละ 25.7 สวนใหญเปนตําแหนงงานแรงงานทั่วไป คิดเปนรอยละ 23.4 สวนใหญมีประสบการณทํางานอยู
4-6 ป คิดเปนรอยละ 29.7 ประเภทงานสวนใหญคือ งานอาคารเตี้ย (สูงไมเกิน 23 เมตร) คิดเปนรอยละ 45.1 และ
สวนใหญเคยมีประสบการณเกิดอุบัติเหตุในงานกอสราง คิดเปนรอยละ 32.6
2. ขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานกอสราง พบวาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิด
จากสถานที่การทํางานไมปลอดภัย ไมมีสัญลักษณหรือปายแสดงเขตกอสรางที่ชัดเจนหรือไมมีการปดจราจรใน
สถานที่ ก อ สร า ง รองลงมาเห็ น ด ว ยกั บ อุ บั ติ เ หตุ เกิ ด จากความประมาทของผู ป ฏิ บั ติ ง านและการไม ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางานกับสถานที่กอสราง ไมจัดหาอุปกรณฉุกเฉินเมื่อเกิดอันตรายเบื้องตน เชน ถัง
ดับเพลิง
3. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ พบวาผูตอบแบบถามสวนใหญมีพฤติกรรม
การปฏิบัติเกือบทุกครั้งในดาน ดูแลบริเวณที่ตนเองปฏิบัติงานใหสะอาดอยูเสมอ แตงกายเหมาะสมและสวมชุ ด
ปองกันอันตรายทุกครั้งขณะปฏิบัติงานและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน จึงไมมีผลตอการ
เกิดอุบัติเหตุ
4. ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องการปองกันอันตรายจากการทํางานพบวาประชากรสวนใหญ หลีกเลี่ยงการทํางานเมื่อ
รางกายไมพรอมปฏิบัติงานกับสวมอุปกรณปองกันมือ ขา เทา ในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง รองลงมา สวมอุปกรณ
ปองกันระบบหายใจในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง และใหความรวมมือกับที่ทํางาน ในเรื่องกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย
5. ข อมูล เกี่ย วกับ เรื่อ งอุบัติเหตุที่เกิดจากความแตกตางของประเภทงาน พบวางานก อสร างใชแรงงาน
มากกวางานโยธา ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอย รองลงมางานกอสรางอาคารมีปายเตือนอันตรายมากกวางานโยธาทําให
เกิดอุบัติเหตุนอยกวาและไมมีมาตรการและกฎระเบียบในการใชเครื่องจักรกลทําใหเกิดอุบัติเหตุ
6. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานกอสราง
โครงการกอ สรา งในจังหวัดเชียงราย จํ าแนกตามขอ มูลทั่ วไป จากการศึ กษาพบว า อายุ, ตําแหนง งานที่ปฏิ บัติ ,
ประเภทของงานที่ทํา, ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานกอสรางโครงการกอสรางในจังหวัดเชียงราย สวนตัวแปรดานเพศ, ระดับการศึกษาและประสบการณ
ทํางาน พบวาไมมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานกอสรางโครงการ
กอสรางในจังหวัดเชียงราย ที่ระดับนัยสําคัญ .05
7. ขอมูล ลักษณะการเกิดอุ บัติเหตุมี ความแตกตางกัน ระหวาง งานอาคารเตี้ย งานอาคารสูง งานโยธา
จําแนกตามขอมูลทั่วไป จากการศึกษาพบวาเพศและระดับการศึกษามีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุมีความแตกตางกันระหวาง งานอาคารเตี้ย งานอาคารสูง งานโยธา สวนตัวแปรดานอายุ,ตําแหนงงานที่
ปฏิบัติ,ประสบการณทํางาน,ประเภทของงานที่ทํา,ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ พบวาไมมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยว
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุมีความแตกตางกันระหวาง งานอาคารเตี้ย งานอาคารสูง งานโยธา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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กิตติกรรมประกาศ
โครงงานการศึ กษาวิจั ยฉบับนี้ จัด ทําขึ้ นเพื่อประกอบการศึก ษา หลั กสูต รปริญญาวิ ศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานกอสราง ซึ่งหัวขอที่ไดทําการศึกษา คือ การศึกษาปญหาของการเกิดอุบัติเหตุใน
การปฏิบัติงานกอสราง: กรณีศึกษาโครงการกอสรางในจังหวัดเชียงราย ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน ซึ่งไดใหความรูและคําแนะนําแกขาพเจาในการทํา
โครงงานมหาบัณฑิตใหสําเร็จ
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผูสอนทุกทานที่ไดประสาทวิชาความรูและใหคําแนะนําตาง ๆ แกขาพเจา
อันไดแก ดร.สุริยาวุธ ประอาย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนกร ชมพูรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ ดํารงวิริยะนุ
ภาพ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ เซี่ยงฉิน อ.สุรเชษ ศรีนารา และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ
การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณเจาหนาที่มหาวิทยาลัยที่ชวยอํานวยความสะดวกในการศึกษา
และการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในระดับมหาบัณฑิตของขาพเจา
ขอขอบพระคุณ องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล บริษัท หางหุนสวน ใน
จังหวัดเชียงราย ที่ใหความอนุเคราะหใชสถานประกอบการเปนกรณีศึกษาและอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยครั้ง
นี้
สุดทายขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และพี่สาว ของขาพเจา ที่ใหการสนับสนุนทั้งดานทุนการศึกษา
และเปนกําลังใจใหฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ กับขาพเจาเสมอมาในการศึกษาและการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองใน
ระดับมหาบัณฑิตในครั้งนี้ ใหสําเร็จลุลวงดวยดี
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การศึกษาปญหาของการขออนุญาตกอสราง ในเขตจังหวัดเชียงราย
The Study of Building Permission Problems in Chiang Rai Province
จาณุพัฒน ลาวตุม 1*และ ปรีดา ไชยมหาวัน 2
16

17

Januphat Laotum1*and Preeda Chaimahawan2
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา แนวทางแกไขปญหาและผลการดําเนินงานตามแนวทางที่ไดเคย
แกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใช
บริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย เจาหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 144 คน และประชาชนผูรับบริการ จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือการวิจัย ผลการวิจัยพบวาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายที่พบมากที่สุด คือ
ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และเจาหนาที่ที่ใหบริการตาม
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีนอยไมสามารถใหบริการอยางทั่วถึงดังนั้นแนวทางแกไขปญหา คือ จัดใหมี
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกพื้นที่ใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
และสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง
ที่ไดเคยแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย พบวา ในภาพรวมและทุกดานมีระดับความสําเร็จ
อยูในระดับมากความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง หนวยงานเทศบาลและ อบต. มีผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ปญหาการขออนุญาตกอสราง การขออนุญาตกอสราง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522..วิศวกร
ปกครองสวนทองถิ่น

Abstract
The purpose of this independent study was to study of building permission problems in Chiang Rai
Province. Data were collected from 144 officers and 400 people through the questionnaires. The result showed
that the most people lack of knowledge of Building Control Act, B.E. 2522 (1979),and amount of municipality and
the Subdistrict Administrative organization (SAO) officers were not enough for serving. The solutions and
suggestions were the organization should educate in the relevant laws for people, and also arranging in service
training for the officers to learn this law. The overall outcome was successful in high level. The overall of
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satisfactions of people towards building permit administration services in Chiang Rai Province was medium level.
Moreover, the result showed both the municipality and the SAO were successful to solve of building permission
problems that no difference in significance level of 0.05.
Keywords: Building Permission Problems, Building Permit Administration Services, Building Control Act,
B.E. 2522 (1979), Engineer of Subdistrict Municipality, Engineer of Subdistrict Administrative organization (SAO)

บทนํา
ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารทั่วประเทศมาตั้งแตป พ.ศ.2479 ในพื้นที่ที่กําหนด เชน
เขตเทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด (ในขณะนั้น) ออกเปนกฎกระทรวงฉบับตาง ๆ มาบังคับใช โดยแต
ละทองถิ่นอาจจะออกเปนเทศบัญญัติฯ ขอบัญญัติฯ ใหมีการบังคับไดเปนการเฉพาะทองถิ่นของตนได ตามความ
เหมาะสมและเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมา
เปนลําดับตั้งแตป พ.ศ. 2479 พ.ศ.2522 พ.ศ.2535 และ 2543 ซึ่งใชในปจจุบัน โดยจะมีการออกเปนกฎกระทรวง
บังคับในแตละเรื่อง แตละประเภทอาคาร กฎกระทรวงฯ เทศบัญญัติฯ ขอบัญญัติฯ เกี่ยวกับการควบคุมอาคารจะ
กําหนดในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับตัวอาคารระยะ รน ความสูง ดังนั้นในการออกแบบกอสรางอาคารจึงควรศึกษาใหเขาใจ
เพื่อออกแบบอาคารใหถูกตองเปนไปตามที่กําหนดไว และดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
กฎหมายควบคุ ม อาคารที่ ใ ช บัง คั บ มี ห ลั ก การที่ สํ า คั ญ ดั ง นี้ 1) เพื่ อ ให มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของ
ประชาชน เชน ความปลอดภัยดานอัคคีภัย ดานความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 2) เพื่อความสะดวกสบายในการใช
สอยอาคาร เชน งานระบบประปา ไฟฟาแสงสวาง ลิฟท ขนาดหองน้ํา ขนาดหองนอน ขนาดบันได ที่จอดรถยนต เปน
ตน 3) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี สิ่งแวดลอมที่ดี เชน การระบายอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย การควบคุมผลกระทบ
ระหวางการกอสราง (วัสดุตกหลน ฝุนละออง) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และ 4) เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง เชน กําหนดระยะรน ความสูง กฎหมายผังเมืองรวม เปนตน และมีขั้นตอนในการควบคุม
อาคาร คือ 1) การขออนุญาตกอสรางอาคาร (กอนการกอสรางอาคาร) 2) การควบคุมการกอสรางอาคาร (ขณะ
กอสราง) และ 3) การตรวจรับรองอาคาร หลังการกอสรางอาคาร (กอนเปดใชอาคาร) (กรมโยธาธิการและผังเมือง,
2552, สื่อออนไลน)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) คือ หนวยงานของรัฐที่มีการดําเนินงานเปนอิสระจากสวนกลาง เปน
ระบบของการกระจายอํานาจทางการปกครองไปสูทองถิ่น มีหนาที่บริหารจัดการกิจการตาง ๆ ในทองถิ่นของตนได
อยางทั่วถึง ตรงกับความตองการของราษฎร และเหมาะสมกับสภาพของแตละทองถิ่น โดยใหประชาชนในทองถิ่นไดมี
สวนรวมอยางเต็มที่ มีอิสระในการตัดสินใจ กําหนดทิศทาง นโยบาย และการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ของตนเองได โดยราชการสวนกลางมีบทบาทในการกํากับดูแลและใหความชวยเหลือ (สํานักที่ปรึกษากรมอนามัย,
ม.ป.ป)
งานขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เปนงานบริการหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
หน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารการออกใบอนุ ญ าตก อ สร า ง ดั ด แปลง รื้ อ ถอน เคลื่ อ นย า ย ต อ เติ ม อาคาร ให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีขั้นตอนการขออนุญาตกอสรางอาคาร คือ
1. การยื่นขอใบอนุญาตกอสราง มีขั้นตอนคือ 1) เตรียมเอกสารสําเนาโฉนด สําเนาบัตรประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน 2) กรอกแบบฟอรมชุดคําขออนุญาต ข.1 (ตาม ม. 39 ทวิ) 3) แบบสถาปตย แบบโครงสราง และแบบ
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งานระบบ จํานวน 5 ชุด (สถาปนิก วิศวกร ออกแบบตามขอบัญญัติฯ กฎกระทรวงฯ) 4) รายการคํานวณ จํานวน 1
ชุด 5) ยื่นขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การควบคุมการกอสรางอาคาร มีขั้นตอนคือ 1) กอนลงมือกอสราง (เมื่อไดรับอนุญาตแลว) ตองแจง
เจาหนาที่ของทางราชการมาตรวจสอบการวางผังตําแหนงตัวอาคารกอนทําการตอกเสาเข็มหรือทําเข็มเจาะ และกอน
ตั้งเหล็กแกนเสริมของเสาตองตรวจสอบแนวศูนยกลางเสาและริมเสา เพื่อใหไดระยะชวงเสาระยะหางเขตที่ดินถูกตอง
ตามแบบดวย (ตามกฎหมายจะมีระยะคลาดเคลื่อนได เชน ชวงเสาผิดระยะไดไมเกิน 5%ผังบริเวณผิดระยะไดไมเกิน
20% แตตองมีระยะเหลือสุทธิไมนอยกวาเกณฑตามกฎหมายกําหนด 2) ตองจัดทําสิ่งปองกันอันตรายจากวัสดุตก
หลนฝุนละออง และบานพักคนงานพรอมหองน้ํา-สวม ที่ถูกสุขลักษณะ (ตองขออนุญาตเปนอาคารชั่วคราวดวย) และ
3) ตองกอสรางใหถูกตองตรงตามแบบที่ไดรับอนุญาต (มีวิศวกรสถาปนิก แลวแตกรณีควบคุมงาน)
3. การตรวจรับรองการกอสรางอาคาร
จากการดําเนินงานการใหบริการขออนุญาตกอสรางในหนวยงานของผูวิจัยที่ผานมา และจากการ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับงานขออนุญาตกอสรางหนวยงานในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบปญหาที่คลายกัน
คือ ประชาชนผูมารับบริการไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ประชาชนไมทราบวาตอง
ขออนุญาต เอกสารหลักฐานประกอบไมครบ ไมมีแบบแปลนที่ตองขออนุญาต ไมทราบวาตองใชเอกสารประกอบ
ใดบางไมมีวิศวกรหรือสถาปนิกรับรองแบบแปลน เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ทําใหอธิบายไมชัดเจน การใหบริการลาชา เปนตน ซึ่งปญหาดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของของสาโรจน สิทธิชัย (2553), สุขุม ขยันงาน (2554), สุขสันต ยังสุขเกษม (2556), ณัฐวุฒิ สติใหม (2556),
สมัคร หยดยอย (2556), มยุรี วงษวชิรโชติ (2557) และกิตติพงษ เคนหลา (2557) ซึ่งผลการวิ จัยนําเสนอแนว
ทางแกไขปญหาไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ควรใหความรูและสรางความเขาใจใหประชาชนในขั้นตอนการขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร อธิบายและแนะนําถึงขั้นตอนการขออนุญาตรวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ตองใชใหชัดเจน
และถูกตอง ควรจัดทําสื่อสิ่งพิมพ เชน แผนพับ หรือคูมือ แผนผังขั้นตอนการยื่นขออนุญาตกอสรางอาคารที่เขาใจงาย
จัดใหมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหเพียงพอในทุกขั้นตอน เมื่อตรวจพบการกระทําที่ไมถูกตอง ตองรายงานเจาพนักงาน
ทองถิ่นเพื่อออกคําสั่งแจงเจาของอาคาร ควรมีการสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารเขา
ฝกอบรมหลักสูตรการควบคุมอาคารเพื่อเพิ่มพูนความรูรวมถึงจัดใหมีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเพียงพอเปนตน
ผูวิจัยในฐานะที่ทํางานเกี่ยวของกับการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จึงมี
ความสนใจที่ศึกษาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อสํารวจปญหาในภาพรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่พบมากที่สุด พรอมทั้งนําแนวทางแกไขปญหาไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานบริการงานขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ใหคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถลดปญหาและสรางคุณภาพการ
บริการที่ดีแกประชาชนที่มารับบริการ รวมทั้งวัดผลสําเร็จจากการการดําเนินงานตามแนวทางแกไขปญหาการขอ
อนุญาตกอสราง และวัดความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขต
จังหวัดเชียงรายดังกลาว เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางปฏิบัติและแกไขปรับปรุงคุณภาพการบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอไป
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ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคมีดังนี้
1. เพื่อศึกษาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานตามแนวทางที่ไดเคยแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัด
เชียงราย
4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดขอมูลปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย
2. ไดแนวทางแกไขปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย
3. ได ขอมู ลผลการดํา เนิน งานตามแนวทางที่ ไดเคยแกไขปญ หาการขออนุญาตกอ สรา งในเขตจัง หวั ด
เชียงราย
4. ไดขอมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย
5. ขอมูลที่ไดเปนแนวปฏิบัติในการแกปญหาการขออนุญาตกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิด
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรตาง ๆ ที่สัมพันธกันดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปญหาการขออนุญาตกอสราง
1.ปญหาที่เกิดจากประชาชน
2.ปญหาที่เกิดจากเจาหนาที่
แนวทางแกไขปญหาการขออนุญาตกอสราง
1.แนวทางแกไขปญหาสําหรับใหบริการ
ประชาชน
2.แนวทางแกไขปญหาสําหรับการใหบริการของ
เจาหนาที่

1. ผลการดําเนินงานตามแนวทางแกไข
ปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขต
จังหวัดเชียงราย
2. ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดําเนินงานแกไขปญหาการขออนุญาต
กอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เจาหนาที่กองชางที่ทํางานเกี่ยวกับการขออนุญาต
กอสราง สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย จํานวน 144 คน เปนการคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) (สุวิมล ติรกานันท, 2557) และประชาชนผูมารับในเขตเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตจังหวัดเชียงราย จํานวน 400 คน ซึ่งเปนจํานวนที่มีความนาเชื่อถือ โดยเปนการคัดเลือกตัวอยางใน
ลักษณะการบังเอิญพบ (Accidental selection) (สุวิมล ติรกานันท, 2557)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการคนควาดวยตนเอง คือ แบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด
1. แบบสอบถาม เรื่ อ ง การศึ ก ษาป ญ หาของการขออนุ ญ าตก อ สร า งในเขตจั ง หวั ด เชี ย งราย สํ า หรั บ
เจาหนาที่ องคการปกครองสวนทองถิ่น
2. แบบสอบถาม เรื่ อ ง การศึ ก ษาป ญ หาของการขออนุ ญ าตก อ สร า งในเขตจั ง หวั ด เชี ย งราย สํ า หรั บ
ประชาชนผูรับบริการ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ศึกษาหนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากหองสมุดของสถาบันการศึกษาตาง ๆ และ
เว็บไซตเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การบริหารงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และการบริการสาธารณะ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. นําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อนํามาออกแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด เพื่อใหครอบคลุมคําถาม
วัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
2.1 แบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย สําหรับ
เจาหนาที่ องคการปกครองสวนทองถิ่น แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ตํ า แหน ง
ประสบการณการทํางาน ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
หนวยงาน
ตอนที่ 2 ปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนขอคําถามเพื่อใหจัด
เรียงลําดับความสําคัญของปญหาจากปญหามากไปหานอย
ตอนที่ 3 แนวทางแกไขปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนขอคําถาม
เพื่อใหจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางแกไขปญหาจากมากไปหานอย
ตอนที่ 4 ผลการดําเนินงานตามแนวทางที่ไดเคยแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัด
เชียงรายซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s Rating
Scale) (สุวิมล ติรกานันท, 2557)
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด
2.2 แบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย สําหรับ
ประชาชนผูรับบริการ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอ
เดือน และประเภทอาคารที่ทานกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
ตอนที่ 2 ระดับ ความพึงพอใจของประชาชนตอการใช บริการขออนุญ าตกอ สรา งในเขตจั งหวั ด
เชียงรายซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s Rating
Scale) (สุวิมล ติรกานันท, 2557)
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนําเพื่อความสมบูรณของ
เนื้อหา รวมทั้งการใชภาษาที่เหมาะสม
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4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขขอคําถาม ตามขอคิดเห็นและคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา กอน
นําไปทดลองใช (Try Out)
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองใชจํานวน 30 ชุด และนํามา
วิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient – α) ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่ง
แสดงความสัมพันธของคําตอบจากแบบสอบถาม โดย คาที่ไดอยูระหวาง 0 ถึง 1 และมีคา ≥ 0.50 แสดงวา คําตอบ
ของแบบสอบถามมีคาความสัมพันธและมีความนาเชื่อถือ จึงสามารถนําไปใช (สุวิมล ติรกานันท, 2557) ผลการ
วิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.73 (ภาคผนวก ค)
6. นําแบบสอบถาม ไปใชกับกลุมประชากรจริง
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยไดจัดทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดเขียงราย จํานวน 144 องคกร เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนอตอเจาหนาที่กองชางและประชาชนผูรับบริการ เพื่อขอความรวมมือในการ
กรอกรายละเอียดในแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยขอรับแบบสอบถามคืนตามวันเวลาที่กําหนด โดยไดแบบสอบถามคืนครบ ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลทั้งหมดและลงรหัสแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
4. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาพิจารณาคัดเลือกความถูกตอง ครบถวนสมบูรณในการกรอกแบบสอบถาม
บันทึก และวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (
X )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบรรยาย
5. ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย โดยการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคชั้น (Range)
โดยแบงเปน 5 ชวงเทา ๆ กัน มีรายละเอียด ดังนี้
สูตรความกวางอันตรภาคชั้น

=

ขอมูลที่มีคาสูงสุด−ขอมูลที่มีคา ต่ําสุด
5−1

จํานวนชั้น

=
5
= 0.80

เกณฑในการแปรผล มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความสําเร็จ/พึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความสําเร็จ/พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความสําเร็จ/พึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความสําเร็จ/พึงพอใจนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความสําเร็จ/พึงพอใจนอยที่สุด
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการเก็ บ รวบรวมจากแบบสอบถามนํ า ข อ มู ล มาวิ เ คราะห ท างสถิ ติ พื้ น ฐานด ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) (สุวิมล ติรกานันท,
2557)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย สรุปไดดังนี้
ปญหาของการขออนุญาตกอสรางจากเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ประสบการณทํางาน 16-20 ป มีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตั้งแต 2-5 ป สวนใหญสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ปญหาของประชาชนผูมารับบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายที่พบ 3 อันดับแรก ไดแก
1) ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2) การกอสรางโดยไมไดรับ
อนุญาต และประชาชนไมทราบวาตองขออนุญาต และ 3) ปญหาของปญหาของเจาหนาที่ที่ใหบริการการขออนุญาต
กอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายที่พบ 3 อันดับแรก ไดแก 1) เจาหนาที่ที่ใหบริการตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
มีนอยไมสามารถใหบริการอยางทั่วถึง 2) การบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ไมเครงครัด และ 3) เจาหนาที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
แนวทางแกไขปญหาเพื่อใหบริการประชาชนที่พบ 3 อันดับแรก ไดแก 1) จัดใหมีเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นออกพื้นที่ใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนอาคารจัดทําเอกสาร แผน
พับ ปา ยประชาสัมพั นธ 2) ใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 ขั้น ตอนการขออนุญาตก อสรา ง
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 3) จัดเจาหนาที่ใหคําแนะนําประชาชนผูมารับบริการ เพื่อใหคําแนะนําที่ถูกตอง ชัดเจน
รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารและแนวทางแกไขปญหาสําหรับการ
ใหบริการของเจาหนาที่ที่พบ 3 อันดับแรก ไดแก 1) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 เชน การเขารวมฝกอบรม สัมมนา 2) สรางความรูความเขาใจขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และการบังคับใชกฎหมาย 3) สรางความรูความเขาใจระเบียบแกเจาหนาที่ปฏิบัติเพื่อให
ความรูแกประชาชนและจัดเจาหนาที่ใหเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน
เพื่อใหบริการประชาชน
ผลการดํ าเนิ นงานตามแนวทางที่ ไดเคยแกไ ขปญ หาการขออนุญาตกอ สรา งในเขตจัง หวัด เชีย งรายใน
ภาพรวมและทุกดานมีระดับความสําเร็จอยูในระดับมาก โดยดานการใหบริการของเจาหนาที่มีระดับความสําเร็จ
สูงสุดคือ เจาหนาที่ควรตรวจสอบเอกสารประกอบและแบบแปลนใหครบถวนและถูกตองตามขอกําหนดและเปนไป
ตามขั้นตอนและระเบียบขอบังคับและกฎหมายอยางเครงครัดมีความสําเร็จในระดับมาก (ตาราง 1)
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ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแนวทาง
ที่ได เคยแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ดานการใหบริการประชาชน
รายการ
1. จัดใหมีเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกพื้นที่ใหความรู
เกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
2. จัดทําเอกสาร แผนพับ ปายประชาสัมพันธ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอนอาคาร
3. จัดเจาหนาที่ใหคาํ แนะนําประชาชนผูมารับบริการ เพื่อใหคําแนะนําที่
ถูกตอง ชัดเจน รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
4. เจาหนาที่ควรตรวจสอบเอกสารประกอบและแบบแปลนใหครบถวนและ
ถูกตองตามขอกําหนดและเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบขอบังคับและ
กฎหมายอยางเครงครัด
5.เจาหนาที่ตองออกตรวจสอบสถานที่กอสรางจริงอยางสม่ําเสมอ
6. สรางแบบแปลนมาตรฐานสําหรับใหบริการประชาชนที่มีรายไดนอย
หรือไมกําลังพอจะจางชางเขียนแบบแปลน
คาเฉลี่ย

X

S.D.

ระดับ

3.71

1.00

มาก

4.14

0.94

มาก

3.97

0.94

มาก

4.15

0.80

มาก

3.90
3.12

1.03
1.25

มาก
ปานกลาง

3.83

0.72

มาก

ดานการใหบริการประชาชนมีระดับความสําเร็จสูงสุดคือ สรางความรูความเขาใจขั้นตอนการขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบแกเจาหนาที่ปฏิบัติเพื่อใหความรูแกประชาชนมี
ความสําเร็จในระดับมาก (ตาราง 2)
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ตาราง2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแนวทาง
ที่ไดเคยแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ดานการใหบริการของเจาหนาที่
รายการ
1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 เชน การฝกอบรม สัมมนา
2. สรางความรูความเขาใจขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร และการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบแกเจาหนาที่ปฏิบัติเพื่อให
ความรูแกประชาชน
3. จัดเจาหนาที่ใหเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และแบงหนาที่
รับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อใหบริการประชาชน
4. จัดใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว ไมยุงยาก ซับซอน
5. เมื่อพบการกระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมาย จะตองออกคําสั่งแจงเจาของ
อาคารตามมาตรา 40, มาตรา 41 และมาตรา 42 เพื่อใหเจาของอาคาร
ไดแกไขใหถกู ตอง
คาเฉลี่ย

X

S.D.

ระดับ

3.92

0.89

มาก

4.07

0.88

มาก

3.75

1.25

มาก

3.89
3.63

0.90
1.23

มาก
มาก

3.85

0.83

มาก

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย
ประชาชนที่ ม าใช บ ริ ก ารขออนุ ญ าตก อ สร า งในเขตจั ง หวั ด เชี ย งราย พบว า ส ว นใหญ เ ป น เพศชาย มี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท สวนใหญขออนุญาตกอสรางอาคาร
บานพักอาศัย
ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม
อยูระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความรูความเขาใจในการจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอนอาคาร มีความครบถวน ถูกตองในระดับมาก รองลงมา คือ ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จากการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการชี้แจง แนะนํา ใหความรูจาก
เจาหนาที่เปนรายบุคคลในระดับปานกลาง (ตาราง 3)
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ตาราง3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการใช
บริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย
รายการ

X

S.D.

1. ทานมีความรูเขาใจขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร
2. ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร จากการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
• แผนพับ
• ปายประชาสัมพันธ นิทรรศการ
• การประชาสัมพันธภายในหมูบาน
• การชี้แจง แนะนํา ใหความรูจากเจาหนาที่เปนรายบุคคล
• การบอกตอ
• อินเทอรเน็ต
3. ทานเขาใจเรื่องการบังคับใชกฎหมายและบทลงโทษ กรณีที่มีการฝาฝน
กฎหมาย
4. การจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร มีความครบถวน ถูกตอง
คาเฉลี่ย

3.33

0.50

ปานกลาง

2.12
2.39
2.38
3.36
2.83
2.40
2.78

0.83
0.58
0.61
0.82
0.47
1.20
0.71

นอย
นอย
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง

3.48

0.68

มาก

2.78

0.29

ปานกลาง

ระดับ

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ใหบริการขออนุญาตกอสรางในเขต
จังหวัดเชียงรายในภาพรวมอยูระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความ พึงพอใจการตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตองของเอกสารประกอบและแบบเปนไปตามขอกําหนดและเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบขอบังคับและกฎหมาย
อยางเครงครัดในระดับมาก รองลงมา คือ การออกตรวจสอบสถานที่กอสรางจริงของเจาหนาที่ในระดับมาก (ตาราง
4)
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ตาราง4 แสดงค าเฉลี่ย และสว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บความพึง พอใจของประชาชนตอ ดา นการ
ปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ที่ใหบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย
รายการ
1. เจาหนาที่มีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอนอาคาร และการบังคับใชกฎหมายสามารถใหความรู
คําแนะนําไดอยางถูกตอง ชัดเจน
2. การจัดใหมีเจาหนาที่ออกพื้นที่ใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
3. การประชาสัมพันธเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เชน
เอกสาร แผนพับ ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
4. การจัดเจาหนาที่เพื่อใหคําแนะนําที่ถูกตอง ชัดเจน รวมทั้งตรวจสอบ
เอกสารการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ณ
สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. การตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเอกสารประกอบและ
แบบเปนไปตามขอกําหนดและเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบ
ขอบังคับและกฎหมายอยางเครงครัด
6. การออกตรวจสอบสถานที่กอ สรางจริงของเจาหนาที่
7. การมีแบบแปลนมาตรฐานสําหรับใหบริการประชาชนที่มีรายไดนอย
หรือไมกําลังพอจะจางชางเขียนแบบแปลน
8. จํานวนเจาหนาที่เพียงพอและมีความรับผิดชอบในการใหบริการ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง และจัดใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
ไมยุงยาก ซับซอน
9. เมื่อพบการกระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมาย เจาหนาที่ไดแจงเจาของ
อาคารเพื่อแกไขใหถูกตอง
คาเฉลี่ย

X

S.D.

ระดับ

3.25

0.61

ปานกลาง

3.30

0.61

ปานกลาง

3.44

0.58

มาก

3.44

0.75

มาก

3.47

0.71

มาก

3.46
2.89

0.71
0.60

มาก
ปานกลาง

2.95

0.47

ปานกลาง

3.05

0.40

ปานกลาง

3.25

0.35

ปานกลาง

จากผลการวิจัยในภาพรวม พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขต
จังหวัดเชียงราย ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยนี้ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
การเปรียบเทียบความแตกตางของหนวยงานเทศบาลและ อบต. ตอผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามแนว
ทางแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายพบวา หนวยงานเทศบาลและ อบต. มีผลสําเร็จจาก
การดําเนินงานตามแนวทางแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สรุปผลการศึกษา
จากการสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
ปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายที่พบมากที่สุด คือ ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อาจจะเปนเพราะวาประชาชนสวนใหญไมทราบวาการกอสราง
อาคารหรือการดัดแปลงอาคารหรือตอเติมอาคารภายในพื้นที่ของตนเองอยูในเขตพื้นที่ควบคุมอาคาร ซึ่งตองขอ
อนุญาตกอสรางจากเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล หรือขออนุญาตกอสรางลาชา นอกจากนี้ประชาชนยังไม
เขาใจเรื่องการขออนุญาตกอสรางอาคารที่พักตองมีแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตหรือตองมีการรับรองจากวิศวกรหรือ
สถาปนิก ซึ่งปญหาการไมมีแบบแปลนนั้น อาจมีสาเหตุมาจากคาใชจายในการจางเขียนแบบ ดังนั้นจึงมักหลีกเลี่ยง
การดําเนินการขออนุญาตกอสรางอาคาร สําหรับปญหาจากเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ เจาหนาที่ที่
ใหบริการตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีนอยไมสามารถใหบริการอยางทั่วถึง อาจจะเปนเพราะวาการ
กําหนดตําแหนงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดานการขออนุญาตกอสรางมีจํากัด ทําใหการบริการไมทั่วถึง ดังนั้นจึงแกปญหา
โดยการขอความรวมมือจากเจาหนาที่ธุรการในการใหบริการประชาชน แตอาจจะประสบปญหาคือ เจาหนาที่ธุรการ
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทําใหการสื่อสาร การใหขอมูล การตอบ
คําถามแกประชาชนมีขอจํากัดหรือใหขอมูลไมครบถวนและถูกตองได ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ
(สาโรจน สิทธิชัย, 2553), (สุขุม ขยันงาน, 2554) และ (กิตติพงษ เคนหลา, 2557)
แนวทางแกไขปญหาเพื่อใหบริการประชาชนที่พบมากที่สุด คือ จัดใหมีเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นออกพื้นที่ใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และผลการดําเนินงานดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่มีระดับความสําเร็จสูงสุด คือ เจาหนาที่ควรตรวจสอบเอกสารประกอบและแบบแปลนให
ครบถวนและถูกตองตามขอกําหนดและเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบขอบังคับและกฎหมายอยางเครงครัด อาจจะ
เปนเพราะวา การจัดเจาหนาที่ออกพื้นที่ใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ทําให
สามารถอธิบาย ชี้แจง แนะนําขั้นตอนและรายละเอียดการขออนุญาตกอสราง และเกิดการซักถามขอสงสัยตาง ๆ ทํา
ใหประชาชนมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น สําหรับแนวทางแกไขปญหาสําหรับการใหบริการของเจาหนาที่ที่พบมากที่สุด คือ
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เชน การเขารวมฝกอบรม สัมมนา
ผลการดําเนินงานดานการใหบริการประชาชนที่มีระดับความสําเร็จสูงสุด คือ สรางความรูความเขาใจขั้นตอนการขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบแกเจาหนาที่ปฎิบัติเพื่อใหความรูแก
ประชาชน ซึ่งการสงเสริมพัฒนาบุคลากรนี้ ทําใหบุคลากรมีความรูความเขาใจกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย
ควบคุม อาคารได อ ยา งถูก ต อง สามารถนํ าข อ มูล มาปรั บ ใช ใ นการพั ฒ นาการให บริ ก ารการขออนุ ญ าตก อสร า ง
สามารถอธิบาย ชี้แจง แนะนําขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และขั้นตอน
การขออนุญาตกอสรางไดอยางถูกตอง สรางความเขาใจระหวางหนวยงานและประชาชนได ผลการวิจัยนี้สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ (สุขุม ขยันงาน, 2554), (ณัฐวุฒิ สติใหม, 2556) และ (กิตติพงษ เคนหลา, 2557)
ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยูระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความรูความเขาใจในการจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร มีความครบถวน ถูกตองในระดับมาก รองลงมา คือ ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จากการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการ
ชี้แจง แนะนํา ใหความรูจากเจาหนาที่เปนรายบุคคลในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาปญหาดังกลาวไดรับการแกไข
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จากเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดเจาหนาที่ออกพื้นที่ใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร รวมถึงการชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารใหครบถวนถูกตอง ทําใหประชาชนมีความเขาใจ
ขั้นตอนในการขออนุญาตกอสรางมากขึ้น ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ (สุขสันต ยังสุขเกษม,2556) และ
(สมัคร หยดยอย, 2556)
ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ใหบริการขออนุญาตกอสรางในเขต
จังหวัดเชียงรายในภาพรวมอยูระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความ พึงพอใจการตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตองของเอกสารประกอบและเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบขอบังคับและกฎหมายอยางเครงครัดในระดับมาก
รองลงมา คือ การออกตรวจสอบสถานที่กอสรางจริงของเจาหนาที่ในระดับมาก แสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีการพัฒนาดานการใหบริการการขออนุญาตกอสรางเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน มีความตรงตอ
เวลา เอาใจใสในหนาที่ ปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎหมายอยางเครงครัด อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยในภาพรวม
พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ในระดับปานกลางซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวแสดงใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการพัฒนาคุณภาพการใชบริการการขอ
อนุญาตกอสรางใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง ซึ่งแนวทางปรับปรุงคุณภาพ คือ การนําหลักการบริหารคุณภาพ
PDCA มาใชในการบริหารจัดการ ดังเชน ขอเสนอแนะในผลการวิจัยของสาโรจน สิทธิชัย (2553)และสุขุม ขยันงาน
(2554)
การเปรียบเทียบความแตกตางของหนวยงานเทศบาลและ อบต. ตอผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามแนว
ทางแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายพบวา หนวยงานเทศบาลและ อบต. มีผลสําเร็จจาก
การดําเนินงานตามแนวทางแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาการใหบริการการขออนุญาตกอสรางขององคกรปกครองมีแนวทางปฏิบัติ
เหมือนกัน แตควรมีการพัฒนาคุณภาพและประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อสรางองคกรใหมีคุณภาพ ผลการวิจัยนี้
สามารถนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการใหบริการการขออนุญาตกอสรางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดคนพบขอเสนอแนะการผลการวิจัยไปใช ดังนี้
1. ควรมีก ารประชาสัมพันธ เพื่อใหค วามรูเกี่ ยวกับการขออนุญ าตกอสร างในเขตจังหวัด เชียงราย อยา ง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง ผานสื่อตาง ๆ ที่เขาถึงประชาชนไดงายและทั่วถึง
2. ควรจัดสงเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 อยางสม่ําเสมอทุกป เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อนํามาใช
ในการปฏิบัติงานและใหความรูแกประชาชนตอไป
3. ผลการวิจัยนี้ไดใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใหบริการการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัด
เชียงราย ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรนําขอมูลไปปรับใชเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการการขออนุญาต
กอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายตอไป
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการพัฒนาคุณภาพการใหบริการการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย
2. ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการใหบริการการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัด
เชียงราย
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “การศึกษาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย”
ฉบับนี้สําเร็จดวยดีโดยไดรับความกรุณา ความชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา พรอมทั้งตรวจสอบปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ จาก ผูชวยศาสตรจารย ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ ซึ่งตองกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ใหการอนุเคราะหขอมูล และมีสวนรวมและเกี่ยวของในการศึกษาคนควา
ดวยตนเองฉบับนี้ คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอมอบใหแดบิดา มารดา ผูให
ชีวิต ตลอดจนคณาจารยผูที่ใหการศึกษาอบรมสั่งสอนใหมีความรูอันทรงคุณคาตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน
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ปญหาการบริหารจัดการงานกอสราง ตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดนาน
Construction Management Problems of Specific Grant Projects of Local
Administrative Organization in Nan province
ธวัชชัย สกุลแกว 1* และ สมบูรณ เซี่ยงฉิน 2
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Tawatchai Sagoonkeaw1* and Somboon Shaingchin 2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการงานกอสรางดานโครงสรางพื้นฐาน ที่เปน
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดนาน และจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหาที่เกิดขึ้น โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานในกองชางหรือสวนโยธา จํานวน 79 คน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา ปญหาในขั้นตอนของการขอรับสนับสนุนงบประมาณที่พบมากที่สุดคือ
มีเวลาที่เรงรีบเกินไปในการออกแบบ ปญหาในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจางที่พบมากที่สุดคือ การจัดซื้อจัดจางมี
ความเรงรัดเรื่องเวลา ปญหาในขั้นตอนของการกอสรางและควบคุมโครงการที่พบมากที่สุดคือ ขั้นตอนการกอสรางที่
เรงดวนเกินไปซึ่งอาจกอใหการกอสรางมีคุณภาพต่ําได และปญหาในขั้นตอนของการสงมอบงานที่พบมากที่สุดคือ มี
ขอผิดพลาดที่ถูกตรวจสอบพบ ซึ่งชี้ใหเห็นวาสาเหตุของปญหาตาง ๆ นั้นมาจากการไมมีแผนงานกอสรางในระยะยาว
คําสําคัญ: โครงสรางพื้นฐาน การกอสราง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

Abstract
This study aims to study the problems of construction management of infrastructures that is specific
grant project of local government in Nan province and prioritize the problems. The questionnaires are used to
correct the opinions of officers amount 79 people who are working in division of public work, local administration,
Nan province. The results of the study show that the most common problem in the process of proposing the
budget is having limited time to design the project. Problem in the process of procurement is the procurement
process has a short period. Problem in the process of construction and quality control is the construction time is
tight which may causes low quality of construction. Problem in the process of handing-over is having the
mistake of construction during inspection. It is concluded that the cause of most problems is from no planning of
construction in long term.
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บทนํา
ประเทศไทยไดมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อใหสอดรับกับการพัฒนา
ประเทศในทุกดานที่เปนยุทธศาสตรของประเทศ โครงสรางพื้นฐานจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจประเทศ และ
ความอยูดีกินดีของประชาชนในประเทศ ดังนั้นการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในอนาคตจึงควรสงเสริมใหมีแนวทางใน
การพัฒนา การรักษา และฟนฟูโครงสรางพื้นฐานเดิม ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การขยายขีด
ความสามารถหรือกอสรางใหม ใหเปนตามความตองการที่แทจริง ซึ่งตองอาศัยนโยบาย แผน และกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ ผนวกกับการมีสวนรวมของประชาชน หรือสังคม (สถาพร โภคา และคณะ, 2545, สื่อออนไลน)
การพัฒนาประเทศดานโครงสรางพื้นฐานในปจจุบันนั้น "องคกรปกครองสวนทองถิ่น" ถือวาเปนหนวยงาน
หนึ่งที่มีบทบาทในการมีสวนรวมและเปนกลไกสําคัญในการเปนตัวกลางระหวางรัฐกับภาคประชาชน ในการจัดสรร
งบประมาณมาดําเนินการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยูในประเทศไทย
เปนองคกรที่กําเนิดขึ้นจากทองที่ "ตําบล" ซึ่งมีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่น โดยในหลายแหงพบวา
มีขอจํากัดดานงบประมาณที่ไดรับจากการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แตก็ยังไมเพียงพอตอการพัฒนาในดานตาง
ๆ โดยเฉพาะในดานของการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งสงผลตอการพัฒนาความเปนอยูของราษฎรในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ อันจะเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและเศรษฐกิจที่สงผลกระทบในระดับประเทศ
"เงินอุดหนุน-เฉพาะกิจ" จึงเปนแนวทางเลือกแนวทางหนึ่งในการจัดหางบประมาณมาดําเนินการพัฒนาองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยในปจจุบัน ไดมีการจัดสรรเงินใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากรัฐบาล ผานทางสํานัก
งบประมาณและ ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในรูปแบบของการจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณจากการ
ใชเงินอุ ดหนุ นเฉพาะกิจ ในการพัฒนาดา นโครงสรา งพื้น ฐาน ตามระเบี ยบ วิธี การ หลั กเกณฑ ที่ค ณะกรรมการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูกําหนดไว สิริรําไพ พวงเสรี (2539) ไดทําการศึกษาถึงการ
กํากับดูแลเงินอุดหนุนขององคกรปกครองทองถิ่นในประเทศไทย พบวารัฐบาลกลางหรือสวนกลางใชเงินอุดหนุนเปน
ตัวกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถิ่น และอยูในรูปของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเปนสวนมาก ทองถิ่นจึงขาดความเปน
อิสระ และเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และไดใหขอเสนอแนะถึงการจัดสรรเงินอุดหนุนควร
ปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจลงและปรับเพิ่มในสวนของเงินอุดหนุนทั่วไปใหกับองคกรปกครองทองถิ่น เพื่อลดบาท
บาทการควบคุมจากสวนกลางใหทองถิ่นมีอิสระในการใชงบประมาณใหตรงกับความตองการไดอยางเต็มที่ เสาวนีย
อินทุวัน (2553) ไดทําการศึกษาถึงการตัดสินใจตอการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งพบวา ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีบทบาทมากที่สุดในการกําหนดนโยบายในการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน รองลงมาคือขาราชการประจําและนักการเมืองระดับประเทศ โดยพบวามีการนําเสนอโครงการ
ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานซึ่ ง อาศั ย งบประมาณจากภายนอก โดยนํ า เสนอโครงการเหล า นั้ น ผ า นทางนั ก การเมื อ ง
ระดับประเทศเพื่อชวยผลักดันโครงการและงบประมาณมาให สวนมากที่พบมักเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผูวิจัยเห็นวา โครงการกอสรางพื้นฐานโดยใชเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีปญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
บริหารจัดการจากการขอสนับสนุนโครงการในหลายขั้นตอน ตั้งแตเรื่องของการสํารวจ ออกแบบ การประมาณการ
ราคาคากอสราง การจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณ การบริหารจัดการโครงการตั้งแตเริ่มตนจนแลวเสร็จ ซึ่ง
สงผลใหการบริหารจัดการโครงการไมสามารถดําเนินการใหเปนไปดวยความราบรื่น หลายแหงตองประสบกับปญหา
ในชวงระยะเวลาของการกอสรางจนสงผลใหโครงการเกิดความลาชากวากําหนด ดังปรากฏในรายงานการศึกษาถึง
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ปญหาและอุปสรรคในโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว (สุทัศน บานเย็น, 2555), (ดาวรุง อินทฉิม,
2553), (ปณต มงคลธรรมากุล, 2552), (สุธรรม เกื้อคลัง, 2551) ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการตองการศึกษา
และจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของป ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น และเพื่ อ ชี้ ถึ ง ป ญ หาอั น จะเป น การนํ า ไปสู แ นวทาง
ขอเสนอแนะในการชวยลดปญหาและอุปสรรครวมทั้งการปองกันและแกไขตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการรวบรวมประเด็นปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหาการบริหารจัดการ
งานกอสรางตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยจําแนกปญหาตามขั้นตอนการดําเนินโครงการ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนของการขอรับสนับสนุนงบประมาณ 2. ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจาง 3. ขั้นตอนของการกอสรางและ
ควบคุมโครงการ และ 4. ขั้นตอนของการสงงวดงาน/สงมอบงาน/เบิกจายเงิน จากความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานในสวน
โยธาหรือกองชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดนาน เพื่อเสนอปญหาที่สําคัญโดยใชหลักการของ
พาเรโตและนําเสนอในรูปของแผนภูมิกางปลา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปฏิบัติงานในสวนโยธาหรือกองชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดนาน จํานวน 97 แหง โดยแบงเปนเทศบาลเมือง จํานวน 1 แหง เทศบาลตําบล จํานวน 17 แหง และ
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 79 แหง
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดนาน จํานวน N = 97 แหง
โดยมีวิธีสุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณของยามาเน (Taro Yamane) ที่ความเชื่อมั่น e = 95% ในการคํานวณ
จํานวนกลุมตัวอยาง n = 78.07 แหง ดังแสดงตามรายการคํานวณ ดังนี้
n =

N
=
97
= 78.07
2
2
1 + Ne
1 + (97 x 0.05 )

จากการคํานวณหากลุมตัวอยางขางตน ไดกลุมตัวอยางเทากับ 78.07 แหง/คน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่
เหมาะสมจึงใชกลุมตัวอยางเทากับ 79 แหง/คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ใชสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการงาน
กอสรางตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนาน โดยแบงออกเปน
3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตาม
เพศ อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน จํานวนบุคลากรในกองชาง วงเงินจัดสรรในโครงการดาน
โครงสรางพื้นฐานในแตละปงบประมาณ จํานวนโครงการดานโครงสรางพื้นฐานในแตละปงบประมาณ วงเงินที่ขอ
สนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการดานโครงสรางพื้นฐานในแตละปงบประมาณ จํานวนโครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจดานโครงสรางพื้นฐานในแตละปงบประมาณ และความถี่การของบสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดาน
โครงสรางพื้นฐาน
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่มีผลกระทบกับการบริหารจัดการงานกอสรางของโครงการ
กอสรางที่ใชงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนา น
ประกอบดวย ปญหาในขั้นตอนของการขอรับสนับสนุนงบประมาณ มีคําถาม จํานวน 11 ขอ ปญหาในขั้นตอนของการ
จัดซื้อจัดจาง มีคําถาม จํานวน 7 ขอ ปญหาในขั้นตอนของการกอสรางและควบคุมโครงการ มีคําถาม จํานวน 28 ขอ
และปญหาในขั้นตอนของการสงงวดงาน/สงมอบงาน/เบิกจายเงิน มีคําถาม จํานวน 9 ขอ
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับงานดานโครงสรางพื้นฐาน
ในการขอสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนาน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการงานกอสรางตามโครงการ
เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้น ที่จังหวัดน าน ซึ่งมี การวิเคราะหขอมู ลดวยสถิ ติ
พรรณนาเปนคารอยละ คาเฉลี่ย

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 79 คน พบวาทั้งหมดเปนเพศชาย และมีประสบการณในการทํางานมากกวา
8 ป ขึ้นไป โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 30-35 ป จํานวน 31 คน (คิดเปนรอยละ 39.20) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กองชาง จํานวน 54 คน (คิดเปนรอยละ 68.40) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 45 คน (คิดเปนรอยละ 57.00)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญไดรับวงเงินจัดสรรในโครงการดานโครงสรางพื้นฐานในแตละปงบประมาณ สวน
ใหญต่ํากวารอยละ 20 ของรายไดตอป จํานวน 43 แหง (คิดเปนรอยละ 54.40) โครงการดานโครงสรางพื้นฐานที่ได
จัดตั้งในแตละปงบประมาณ (เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล) สวนใหญไดจัดตั้งโครงการตั้งแต 5-10
โครงการตอป จํานวน 34 แหง (คิดเปนรอยละ 43.00) วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานโครงสราง
พื้นฐานในแตละปงบประมาณ สวนใหญขอรับงบประมาณตั้งแต 1-3 ลานบาทตอป จํานวน 48 แหง (คิดเปนรอยละ
60.80)
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่มีผลกระทบกับการบริหารจัดการงานกอสราง
ตาราง 1–4 แสดงคาระดับปญหาของการบริหารจัดการงานดานโครงสรางพื้นฐานของโครงการกอสรางที่ใช
งบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในแตละขั้นตอนของการบริหารงานกอสราง ระดับปญหาในขั้นตอนที่ 2
การจัดซื้อจัดจาง อยูในชวงระดับนอยถึงปานกลาง ในขณะที่ระดับปญหาในขั้นตอนที่ 1 การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ขั้นตอนที่ 3 การกอสรางและควบคุมโครงการ ขั้นตอนที่ 4 การสงงวดงาน/สงมอบงาน/การเบิกจายเงิน
มีระดับปญหาในชวงปานกลางถึงมาก เมื่อนําระดับคะแนนของทุกปญหามาเรียงลําดับคะแนนและแสดงเปนแผนภูมิ
พาเรโตไดดังแสดงในภาพ 1 เมื่อพิจารณารอยละสะสมของระดับคะแนนที่ 80 ตามหลักการของพาเรโต พบวามี
ปญหาที่สําคัญจํานวน 42 ปญหา ซึ่งนําไปแสดงเปนแผนภูมิกางปลาไดดังแสดงในภาพ 2
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ตาราง 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของปญหาในขัน้ ตอนการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.

ขั้นตอนที่ 1 การขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ระยะเวลาที่จํากัดในการขอโครงการ
งานเกิดความลาชาจากขั้นตอนที่ยุงยาก
เวลาที่เรงรีบเกินไปในการออกแบบ
งบประมาณที่จํากัดในการออกแบบ
ไมสามารถนําโครงการที่ไมมใี นแผนประจําป มาดําเนินการได ทําใหเสีย
โอกาส
6. การกําหนดระยะเวลาขอรับงบประมาณและรูปแบบดําเนินโครงการเรงดวน
เกินไป
7. ขาดความเขาใจในระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการของบประมาณ
8. ผูจัดทําโครงการไมมีประสบการณกับการขอโครงการลักษณะนี้
9. ขาดการสอบทานแบบที่นํามาใชขอโครงการ
10. ขาดประสบการณในการออกแบบ เขียนแบบ
11. ขาดการสอบทานรายการ BOQ กอนนํามาใช
เฉลี่ยรวม

3.82
3.89
4.32
3.59
3.05

S.D.
0.96
0.86
0.65
0.97
1.16

แปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

3.92

0.86

มาก

2.76
2.63
2.90
2.58
2.89
3.30

0.85
0.70
0.59
0.69
0.58
0.72

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง

2.96
3.10
2.57
2.38
2.51
3.59
3.09

S.D.
0.82
0.84
0.65
0.94
0.83
1.09
1.26

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
นอย
มาก
ปานกลาง

2.89

0.92

ปานกลาง

X

ตาราง 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยของปญหาในขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจาง
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขั้นตอนที่ 2 การจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณที่ตั้งไวไมตรงกับคากอสรางจริงเนื่องจากระยะเวลาในการขอโครงการ

ถูกตัดทอนงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน
ขาดความเขาใจในระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ราคากลางที่ใชจัดซื้อจัดจางสูงกวาราคาในหวงเวลาที่ขอโครงการ
ผูรับจางขาดความเขาใจในระเบียบวิธีการเสนอราคา/ประมูลราคา
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางมีความเรงรัดเรื่องเวลา
มีการจัดซื้อจัดจางหาผูรับจางลวงหนากอนการอนุมัติงบประมาณ ทําใหเกิด
ความลังเลในการเสนอราคา
เฉลี่ยรวม
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ตาราง 3 คะแนนเฉลี่ยของปญหาในขั้นตอนการกอสรางและควบคุมโครงการ
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ขั้นตอนที่ 3 การกอสรางและควบคุมโครงการ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตาง ๆ ทําไดยาก
ปญหาการเขาใชพื้นที่ที่ตองขออนุญาตหลังไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ขั้นตอนการกอสรางที่เรงดวนเกินไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการได

ผูออกแบบและผูนําไปใชเขาใจในรายละเอียดไมตรงกัน
แบบแปลนไมสมบูรณ ผิดพลาด
รายละเอียด BOQ งาน ไมสมบูรณ ผิดพลาด
มีการ Fixed วงเงินงบประมาณที่ขอรับสนับสนุน
รายละเอียดแบบแปลนกับ BOQ ไมสัมพันธกัน
มีความยุงยากในดานเทคนิค ในการควบคุมงาน
สภาพหนางานที่แตกตางจากขอมูลที่ไดออกแบบไว
รายละเอียดของรายการคํานวณไมเพียงพอ
ราคาวัสดุบางรายการไมสอดคลองกับราคาในปจจุบัน
ตองรอวัสดุ จนทําใหงานลาชา และเกิดปญหากับสัญญา
วัสดุบางรายการมีการเลิกผลิตจึงไมสามารถจัดหามาได
ผูรับจางตองแบกภาระเพิ่มขึ้นจากการคํานวณ BOQ ที่ผิดพลาด
การเขาถึงพื้นที่และสภาพภูมิประเทศที่ยากลําบาก
การขาดแคลนวัสดุกอสรางที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุกอสรางบางรายการไมสามารถจัดหาไดในพื้นที่
งานเกิดความลาชา
ผูควบคุมงานขาดประสบการณที่เพียงพอ
เขาดําเนินการกอสรางลาชา
ผูรับเหมาชวงมีมาตรฐานฝมือต่าํ กวามาตรฐาน
แรงงานไมมีมาตรฐานขาดประสบการณที่เพียงพอ
ใชวัสดุไมถูกตามขอกําหนด
ใชวัสดุคุณภาพต่ําเพื่อลดตนทุน
ผูควบคุมงานของผูวาจางขาดประสบการณ
การรับงานเปนจํานวนมากแตขาดแคลนแรงงาน
การใชผูรับเหมาชวงหลายชุดทําใหงานดอยคุณภาพ
เฉลี่ยรวม
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3.95
2.78
4.14
3.46
3.47
3.66
2.80
3.32
3.11
2.84
3.16
3.15
2.97
2.91
2.75
2.77
2.71
2.75
3.32
2.75
3.35
3.42
3.49
2.99
2.85
3.56
3.75
3.80
3.21

S.D.
1.15
0.94
0.93
1.01
1.05
1.21
1.22
1.20
0.95
0.95
1.11
1.21
1.20
1.05
0.94
0.97
0.86
0.95
0.94
0.99
0.89
1.16
1.12
1.18
1.16
1.09
1.08
1.17
1.06

แปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
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ตาราง 4 คะแนนเฉลี่ยของปญหาในขั้นตอนการสงงวดงาน/สงมอบงาน/เบิกจายเงิน
ขอ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

ขั้นตอนที่ 4 การสงงวดงาน/เบิกจายเงิน
ไมมีการแบงงวดงานใหผูรับจาง (งานงวดเดียว)
แบงงวดงานไมเหมาะสมกับงานที่ตรวจรับ
งานยังไมเรียบรอยแลวสงมอบงาน
ไมสามารถจัดหาเงินคา K กรณีที่ผูรับจางรองขอคืนเนื่องจากเปนเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอน ตาง ๆ ทําใหเกิดความลาชาในการเบิกจายเงิน
ผูรับจางสงมอบงานลาชากวากําหนดทําใหเสียคาปรับจํานวนมาก
การขออนุมัติใชเงินเหลือจายจากโครงการมีความยุงยาก เพราะมีเวลาจํากัด
และตองเปนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นเทานั้น
ไมสามารถเบิกจายเงินใหกับผูรบั จางลวงหนาไดเนื่องจากตองเบิกจายตาม
งวดงานกําหนด
เปนชองทางในความเสี่ยงตอการถูกตรวจสอบจากหนวยงานผูต รวจสอบจาก
ขอผิดพลาดในขั้นตอนตาง ๆ
เฉลี่ยรวม

3.51
2.56
3.11
3.49

S.D.
1.08
0.96
1.28
1.36

แปลผล
มาก
นอย
ปานกลาง
มาก

3.18
3.09
2.73

0.98
0.83
0.93

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.19

1.00

ปานกลาง

3.75

1.18

มาก

3.18

1.07

ปานกลาง

X

ภาพ 1 แสดงแผนภูมิระดับคะแนนของปญหาและแผนภูมพ
ิ าเรโต
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ภาพ 2 ผังการวิเคราะหปญหาดวยแผนภูมิกางปลา

สรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาจากแผนภู มิ ก า งปลา พบว า ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ น ในแต ล ะขั้ น ตอนนั้ น ส ว นใหญ
มีความสําคัญของปญหาอยูในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งไดพบวาเกิดปญหาขึ้นในทุกขั้นตอนของการขอรับสนับสนุน
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จากปจจัยปญหาทั้งหมด 55 ปจจัย ไดสกัดปญหาจากการศึกษาแลวที่รอยละสะสมของระดับ
คะแนนที่ 80 ก็ยังพบปจจัยปญหาที่เกิดขึ้นถึง 42 ปจจัย แตทั้งนั้นไมไดอยูในระดับที่มีความรุนแรงมาก ยังสามารถ
ควบคุมและจัดการปญหาดังกลาวได ตามระเบียบ ขอบังคับและแนวทางปฏิบัติเดิมที่ไดปฏิบัติกันมา ดังนั้นจึงเห็นควร
ใหความสําคัญกับการแกปญหาในทุก ๆ ขั้นตอนที่ไดสกัดปญหามา เพื่อชวยปองกันและชวยลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
ทุกขั้นตอนของการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได ซึ่งผูศึกษาวิจัยขอเสนอแนะแนวทางปองกัน
และลดปญหาที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนที่สําคัญ ๆ ไดดังนี้
1. ควรมีการปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ แนวทาง รวมทั้งระยะเวลาในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ใหมี
ความเหมาะสม สอดคลอง เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและเขาถึงงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นได
2. ควรใหมีการจัดประชุม ชี้แจง ในสวนที่เกี่ยวของกับการขอรับสนับสนุนงบประมาณลวงหนาในระยะเวลาที่
เหมาะสม
3. ใหอิสระกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการขอรับสนับสนุนในโครงการที่มีความสําคัญและสอดคลอง
กับการพัฒนาทองถิ่นอยางครอบคลุม
4. สวนกลางควรมีการเผื่องบประมาณที่ขอรับสนับสนุนในกรณีที่เกิดความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง
และคาแรงงาน ที่อาจสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะกอใหเกิดความเปนธรรมแกทั้งฝายผูวาจางและผูรับจาง
5. ควรมีการขยายเวลาของการจัดหาผูรับจางเปนกรณีหรือขอยกเวน สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ไมสามารถจัดหาผูรับจางไดทันเวลาที่กําหนด
6. ควรใหมีการจัดสรรงบประมาณที่แนนอนกอนที่จะดําเนินการจัดหาผูรับจาง
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7. สวนกลางควรมีการขยายเวลาในการดําเนินการในขั้นตอนของการกอสรางและควบคุมโครงการที่
เหมาะสม
8. หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการจัดทํารายละเอียด BOQ และแบบแปลนไวลวงหนาเพื่อให
มีความพรอมและเกิดความรวดเร็วในการขอสนับสนุนโครงการ
9. หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการตรวจสอบ สอบทานรวมทั้งมีการแกไขในการจัดทํา
รายละเอียด BOQ และแบบแปลนโดยเฉพาะแบบแปลนมาตรฐานที่มักพบวามีปญหาในรายละเอียด กอนที่ จะ
ดําเนินการขอรับสนับสนุนงบประมาณทุกครั้งใหละเอียด เพื่อปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได
10. ควรมีการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานของผูรับเหมาและผูรับเหมาชวง ในระดับของหนวยงานภาครัฐ
บังคับในเชิงกฎหมาย เพื่อสามารถคัดกรองแรงงานที่มีมาตรฐานฝมือสูตลาดแรงงานได
11. ควรมีหลักเกณฑแนวทางในการที่จะสามารถจายเงินลวงหนาใหกับผูรับจางไดเนื่องจากพบวาสวนใหญ
ผูรับจางประสบกับปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินจนทําใหการกอสรางในโครงการเกิดการสะดุดเนื่องจากไม
สามารถจัดหาวัสดุและแรงงานมาดําเนินการกอสรางใหโครงการแลวเสร็จไดทันตามสัญญากําหนด
12.เห็นควรใหสวนกลางลดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจลงและนําไปจัดสรรในสวนของเงิน
อุดหนุนทั่วไปแทน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนํางบประมาณไปใชจายตรงตามวัตถุประสงคของในแต
ละทองถิ่นไดอยางตรงจุด ทั่วถึงและอีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจได
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งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรับอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดนาน และขอบคุณเจาหนาที่มหาวิทยาลัยพะเยาและเพื่อน ๆ ในหลักสูตรการบริหารงานกอสราง
ทุกทาน ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการสงแบบสอบถามและรวบรวมขอมูล

เอกสารอางอิง
ดาวรุง อินทฉิม. (2553). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการควบคุมงานกอสรางสวนโยธาองคการบริหาร
สวนตําบล ในเขตอําเภอวังเจา จังหวัดตาก. การศึกษาคนควาดวยตนเอง ร.ม., มหาวิทยาลัยขอนแกน,
ขอนแกน.
ปณต มงคลธรรมากุล. (2552). การศึกษาปญหาที่ส งผลตอคุ ณภาพในงานก อสร างอาคารของหนว ยงาน
ภาครัฐ. วิทยานิพนธ วศ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, กรุงเทพมหานคร.
สถาพร โภคา, นท แสงเทียน, อิทธิพงศ พันธนิกุล และกําพล ทรัพยสมบูรณ. (2545). โครงสรางพืน้ ฐานกับการ
พัฒนาประเทศไทย: อดีต สูอนาคต. สืบคนเมื่อ (15 ตุลาคม 2558), จาก www.sdhabhon.com
สุทัศน บานเย็น. (2555). ประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานประจําปงบประมาณ
2554 ของเทศบาลตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม. การศึกษาคนควาดวยตนเอง รป.ม.,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
สุธรรม เกื้อคลัง. (2551). ความสามารถในการปฏิบัติงานของชางควบคุมงานกอสรางขององคการบริหารสวน
ตําบล ในจังหวัดพัทลุง. การศึกษาคนควาดวยตนเอง ร.ม., มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน.
- Proceedings -

353

เอกสารอางอิง (ตอ)
สิริรําไพ พวงเสรี. (2539). การกํากับดูแลเงินอุดหนุนขององคกรปกครองทองถิ่นในประเทศไทย. วิทยานิพนธ
น.ม., มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพมหานคร.
เสาวนีย อินทุวัน. (2553). การตัดสินใจในการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ .
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ร.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.

- Proceedings -

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

355

การจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมืองพะเยา
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปญหาขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา 2) ศึกษาวิธีการการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 3) ศึกษาความตองการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 1,543 ครัวเรือนซึ่งมีอายุตั้งแต 18-70 ป สุมตัวอยาง 318 ครัวเรือน
โดยใช ต ารางสํ า เร็ จ รู ป ของทาโร ย ามาเน ในระดั บ ความคาดเคลื่ อ นที่ 0.05 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา โดยใช
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) และรอยละ
(Percentage)
ผลการศึกษา พบวา ปญหาที่เทศบาลตําบลบานสางประสบในปจจุบัน คือ ปญหาขยะจากครัวเรือน และ
จากชุมชนซึ่งสาเหตุหลัก ๆ คือ ไมมีสถานที่ทิ้งขยะ ไม มีหนวยงานใดมารับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะไม มี
สถานที่กําจัดขยะ และปริมาณขยะที่มีจํานวนมากในแตละวันจากการทิ้งจากครัวเรือนของประชาชนเปนจํานวนมากใน
แต ล ะวั น ประชาชนจะทิ้ ง ขยะปริ ม าณ 1-2 กิ โ ลกรั ม ต อ ครั ว เรื อ น โดยแหล ง ที่ ม าของขยะส ว นใหญ ม าจากการที่
ประชาชนไดซื้อสินคาและสิ่งของตาง ๆ เขามาในบาน เมื่อนํามาในบานเปนจํานวนมากสิ่งที่เหลือใชจากการซื้อก็
กลายเปนขยะ วิธีการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลบานสางตําบลบางสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิธีการ
จัดการขยะครัวเรือน สวนมากมีการนําขยะไปเผาทําลายเนื่องจากเปนวิธีที่งาย และสะดวกที่สุด โดยมิไดคํานึงถึง
มลภาวะทางสิ่งแวดลอม รองลงมา กอนทิ้งมีการคัดแยกของที่สามารถขายไดออกจากขยะทั่วไปกอนจะนําไปทิ้งหรือ
เผาทําลาย และยังมีการนําสิ่งของที่ไมใชแลวมาดัดแปลงนําไปใชประโยชนอยางอื่น เชน นํายางรถยนตเกามาใสดิน
ปลูกตนไม วิธีการจัดเก็บขยะในครัวเรือนแตละครัวเรือน ยังไมมีการคัดแยกขยะเปยกออกจากขยะแหงเพื่อจะไดนํา
ขยะเปยกนําไปเปนอาหารสัตว หรือนําไปทําเปนปุยหมักโดยสวนมากจะทิ้งรวมกันในถังขยะเดียวกัน เมื่อมีจํานวนมาก
ขึ้นก็นําไปทําลายดวยตนเองโดยวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุด คือ นําไปกองแลวเผาทําลาย สวนแนวทางความตองการใน
การจัดการขยะในอนาคตของประชาชนในเทศบาล บานสาง กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาในอนาคตปริมาณ
ขยะในเขตเทศบาลบานสางตองมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยกลุมตัวอยางสวนมากตองการมีสวนรวมในการจัดการขยะ
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รวมกับเทศบาลบานสางในดานการจัดการในหลาย ๆ ดาน เชน ชวยคัดแยกขยะตาง ๆ กอนที่จะทิ้งออกจากครัวเรือน
ของตนเองเพื่อลดภาระของเทศบาลในการใหความชวยเหลือประชาชน โดยสวนมากมีความตองการใหมีถังขยะมาไว
บริการที่หนาบานของตนเองเพื่อจะไดทิ้งขยะอยางเปนที่ และการกําจัดขยะของชุมชนมีความตองการใหมีการเผาดวย
เตาเผาไรมลภาวะทางอากาศ รองลงมาตองการเผากลางแจง และทําปุยหมัก ฝงกลบแบบถูกสุขลักษณะ และอื่น ๆ
ตามลําดับ สวนบทลงโทษสําหรับผูทิ้งขยะในเขตชุมชนเทศบาลบานสาง กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวาควรมี
การออกกฎ/ขอบังคับเพื่อลงโทษผูที่ฝาฝนทิ้งขยะในที่หามทิ้งดวย
คําสําคัญ: การจัดการ ขยะ ประชาชน เทศบาล

Abstract
This study aims to 1) study the waste problem that occurred in the municipality Ban Sang Muang
Phayao2) Study of waste management of municipalities in Ban Sang Muang Phayao 3) study. to the future of
waste management in the municipality Ban Sang Muang Phayao population used in this study of 1543
households aged 18-70 years using household sampling 318 square blocks of Taro Yamane level. the 00:05
movement is a tool used in the study. Questionnaires The statistics used in this study included descriptive
statistics include frequency (Frequency) and percentage (Percentage).
The study found that the problems currently facing the specter home district. The problem is waste
from households and from the community, which is the main reason why there is no place to dump garbage. No
one comes to the agency responsible for managing solid waste. No waste disposal site And the amount of
garbage each day, with the number of households dispose of a large number of people each day, the public will
be 1-2 kg of waste per household. The source of most spam comes from people who have bought goods and
materials into the house to bring home a lot of the excess of the purchase was a waste. How to manage the
waste that occurs in. The municipality is home to comb carding Bang Muang Phayao how much household
waste management has led to a waste incineration because it is the easiest and most convenient without regard
to environmental pollution. Minor before leaving the sorting can be sold out of the general waste will be dumped
or incinerated and also bringing items that are not already adapted to other benefits such as old tires to wear.
planting trees How to store household waste per household, no waste, wet waste from dry to wet waste can be
used as fodder or made into compost by many to be dumped in the trash only. together Once more, you have
to break with the own popular method most commonly used to stack and then burned.Municipal waste
management with the spook house management in areas such as foreign aid waste before disposing of their
own households to reduce the burden on municipalities to provide public assistance. In most cases there is no
need to trash it at home on their own to be garbage is at the disposal of the community, there needs to be
burned by the incinerator without air pollutants into needs. outdoor burning and composting A sanitary landfill
And Other, respectively The penalties for dumping garbage in the municipal house spook the majority opinion
that there should be rules / regulations to punish those who violate the ban on the dumping of waste.
Keywords: Management, Solid waste,People, Municipality
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บทนํา
ปจจุ บัน ปญ หาสิ่ง แวดล อมกลายเปน ปญ หาใหญสํ าหรับคนในเมือ งและชนบท และเพิ่ม ความรุน แรงขึ้ น
เนื่องจากการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชนเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหเกิดการสรางสินคาเครื่อง
อุปโภค บริโภคมากมาย ทําใหเกิดสิ่งที่เหลือใชเหลานี้กลายเปนขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกป และไดลุกลามจากขยะในเมือง
ออกไปสูชนบทจนสรางปญหาใหทุก ๆ คนในสังคม กอปญหาสุขภาพ และเปนแหลงเพาะเชื้อโรค สารเคมีอันตราย
จากขยะเหลานี้ไดซึมลงสูพื้นดิน และแพรลงแหลงน้ําที่เราใชดื่มกิน ในที่สุดก็ยอนกลับมาทําลายผูบริโภคหรือผูทิ้งขยะ
ภาพสะทอนจากขยะภูเขาขยะ คือ ยิ่งชุมชนขยายเขตเมืองมากขึ้น ขยะจะเพิ่มขึ้น เมื่อทุกคนเห็นวาขยะไรคาราคา
คางวด ไมอยากเสียเวลาจัดการ เมื่อทิ้งพนจากตัวแลวก็ถือวาหมดหนาที่ ทัศนะบริโภคนิยมกระตุนใหทุกคนใชมากทิ้ง
มาก ภูเขาขยะจึงเกิดขึ้น จึงทําใหเปนปญหาสวนรวมจะมีวิธีการใดที่ชวยสรางสํานึกใหกับผูบริโภค และผูผลิตสินคา
เพื่อชวยกันลดปริมาณขยะเทากับลดภาระสังคม ชวยใหสภาพแวดลอมดีขึ้นทําใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดี (สํานักงาน
ปฏิรูประบบสุขภาพ สปรส. 2543)
ตามพระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ใหคําจํากัดความของคําวา ของเสีย
หมายความวา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มา
จากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่อยูในสภาพของแข็งของเหลวหรือกาซ
ในทางวิชาการจะใชคําวา ขยะมูลฝอย ซึ่งหมายถึง บรรดาสิ่งของที่ไมตองการใชแลว ซึ่งสวนใหญจะเปนของแข็ง จะ
เนาเปอยหรือไมก็ตาม รวมตลอดถึง เถา ซากสัตว มูลสัตว ฝุนละออง และเศษวัตถุที่ทิ้งแลวจากบานเรือน ที่พักอาศัย
สถานที่ ตาง ๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม ยกเวน อุจจาระ และปสสาวะของมนุษย ซึ่ง
เปนสิ่งปฏิกูล วิธีจัดเก็บ และกําจัดแตกตางไปจากวิธีการจัดขยะมูลฝอย ปจจุบัน วิทยาการกาวหนาประชากรเพิ่ม
อยางรวดเร็ว อัตราการใชที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร ที่อยูอาศัย เปนเหตุใหเศษสิ่งเหลือใชมี
ปริมาณมากขึ้น กอใหเกิดปญหาของขยะมูลฝอย
กรมควบคุมมลพิษ (2549) ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เปนเหตุสําคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอม และมีผลตอสุขภาพอนามัย มูลฝอย หรือของเสียกําลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกป เพราะสาเหตุจากการ
เพิ่มของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเปนปญหาที่สําคัญของชุมชนซึ่งตองจัดการ
และแกไข ปริมาณกากของเสีย และสารอันตราย ไดแก ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสารพิษที่ปนเปอนอยูในแหลงน้ํา
ดิน และอากาศ ตลอดจนบางสวนตกคางอยูในอาหาร ทําใหประชาชนทั่วไปเสี่ยงตออันตรายจากการเปนโรคตาง ๆ
เชน โรคมะเร็ง และโรคผิดปกติทางพันธุกรรม เปนตน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งที่มีบทบาทอํานาจหนาที่ และภารกิจในการ
สงเสริมคุ ณภาพชีวิต ที่ดีแก ประชาชนเพื่อ บรรเทาความเดือดรอนใหกับ ประชาชนในพื้น ที่ในเขตเทศบาล ซึ่ งตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนด
อํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยกันเอง โดยถายโอนภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการ ตาง ๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดสรรรายไดใหแกทองถิ่นโดยรัฐตองใหความอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามความตองการของประชาชน โดยเฉพาะ “มาตรา 283” กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งหลายยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอํานาจหนาที่
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ของตนเองโดยเฉพาะ โดยรัฐบาลเปนเพียงผูทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่จําเปนภายใน
กรอบของกฎหมายเทานั้น (ดิเรก ปทมสิริวัฒน.และกอบกุล รายะนาคร (2552, หนา 21)
ทั้งนี้การกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัติ รวมทั้ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ใหอํานาจหนาที่ในการใหบริการประชาชนใหทั่วถึง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยกําหนดใหมีการจัดสรรรายไดใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเหมาะสมกับ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เพื่อกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสอดคลองกับเจตนารมณ
ของรัฐในการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, มปป, หนา 30)
เทศบาลตําบลบานสาง ไดรับยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552ที่ทําการ
เทศบาลตําบลบานสาง ตั้งอยูในพื้นที่ หมู 8 ตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ
จังหวัดพะเยา หางจากตัวจังหวัดประมาณ 12 กิโลเมตร เทศบาลตํ า บลบ า นสาง มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมดประมาร 23.80
ตารางกิโลเมตร แบงเปนที่อยูอาศัย และการเกษตร ประมาณ 5,929 ไร ตําบลบานสาง มีประชากรทั้งสิ้น4,344 คน
แยกเปนชาย 2,131 คน หญิง 2,213 คน จํานวนครัวเรือน 1,543 ครัวเรือน มีความหนาแนนเฉลี่ยตอพื้นที่ 188 คน
ตอตารางกิโลเมตร
เนื่องจากปจจุบันเทศบาลตําบลบานสางยังไมสามารถจัดการกับขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ และครบวงจร
จึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการทิ้งขยะไมเปนที่ และการทําลายขยะแบบผิด ๆ เชน การเอาขยะทุกอยางมาใสในถังขยะ
โดยไมมีการแยก และนํามาเผาทําลายพรอมกันจึงทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมมลพิษทางอากาศ และสง
กลิ่นเหม็นไปทั่วทองที่เขตเทศบาลบานสาง และพื้นที่ใกลเคียง (เทศบาลตําบลบานสาง, 2553)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาสภาพปญหา วิธีการการจัดการขยะของประชาชนในเทศบาลบานสาง และ
แนวทางความตองการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนเทศบาลตําบลบานสาง ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําไปเปน
ขอมูลของเทศบาลเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการขยะ เปนการชวยลดปญหาไดสวนหนึ่งที่กอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมกับชุมชน ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ได

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา
3. เพื่อศึกษาความตองการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา
กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาไดมาจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับขยะ ผูวิจัยไดทําการศึกษาตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได จํานวนของสมาชิก ตัวแปร
ตาม คือ การจัดการขยะของประชาชนในอนาคตของประชาชนในเขต เทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
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ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม
ประชาชน

การจัดการขยะ
ของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบานสาง
อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได
- จํานวนของสมาชิก
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวความคิด

วิธีการศึกษา
ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยกําหนดกลุมประชากรที่ใชใน
การศึกษาการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา คือ ประชาชนในพื้นที่
ตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวนทั้งหมด 1,543 ครัวเรือน ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 318 ครัวเรือน
สุมตัวอยางภายใตเงื่อนไขประชากรที่เปนสมาชิกในครัวเรือน อายุตั้งแต 18-70 ป หนึ่งคนตอหนึ่งครัวเรือน
ตามสัดสวนของประชากรแตละหมูบานโดยวิธีการสุมตัวอยางงาย (simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
(draw lots) มีวิธีการ ดังนี้
1. จัดทําฉลาก โดยเขียนหมายเลขที่บานของแตละครัวเรือนเฉพาะในหมูที่ 1 ลงในฉลากแตละใบ
2. นํามาใสในภาชนะทึบแสง เขยาใหปะปนกัน
3. หยิบฉลากขึ้นมาทีละใบจนไดครบตามจํานวนกลุมตัวอยางทีค่ ัดเลือกไว
4. ทําขั้นตอนที่ 1-3 เหมือนเดิมแตเปลี่ยนเปนหมูที่ 2-9 ตามลําดับ
5. เมื่อทําครบ 9 หมูบาน จะไดจํานวนกลุมตัวอยางรวม 318 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลในครั้งนี้จะใชแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
สวนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
บานสาง
สวนที่ 3 สอบถามความตองการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทําการแจกแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณ 318 ครัวเรือน
2. วิธีการแจกแบบสอบถามทําการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อชี้แจงใหผูรับแบบสอบถามทราบถึง
วัตถุประสงคของการศึกษา กลุมประชากรตัวอยาง และความหมายในแตละประเด็นคําถาม เพื่อที่สามารถอธิบายให
ประชาชนที่มีขอสงสัยเขาใจไดอยางชัดเจน
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3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทิ้งระยะเวลาใหกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถามประมาณ
2 อาทิตย
การวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการศึกษา
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือกอนที่จะนําเครื่องมือใชการเก็บขอมูล

ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลบานสางตําบลบางสาง อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ปจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน
1. สภาพปญหาขยะ ในเขตเทศบาลบานสาง ตําบลบางสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในปจจุบัน คือ ปญหา
ขยะจากครัวเรือน และจากชุมชนซึ่งสาเหตุหลัก ๆ คือ ไมมีสถานที่ทิ้งขยะ ไมมีหนวยงานใดมารับผิดชอบในการบริหาร
จัดการขยะไมมีสถานที่กําจัดขยะ และปริมาณขยะที่มีจํานวนมากในแตละวันจากการทิ้งจากครัวเรือนของประชาชน
เปนจํานวนมากในแตละวันประชาชนจะทิ้งขยะปริมาณ 1-2 กิโลกรัมตอครัวเรือน โดยแหลงที่มาของขยะสวนใหญมา
จากการที่ประชาชนไดซื้อสินคา และสิ่งของตาง ๆ เขามาในบานเมื่อนํามาในบานเปนจํานวนมาก สิ่งที่เหลือใชจากการ
ซื้อก็กลายเปนขยะ
2. วิธีการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลบานสาง ตําบลบางสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิธีการ
จัดการขยะครัวเรือนสวนมากมีการนําขยะไปเผาทําลาย เนื่องจากเปนวิธีที่งาย และสะดวกที่สุด โดยมิไดคํานึงถึง
มลภาวะทางสิ่งแวดลอม รองลงมากอนทิ้งมีการคัดแยกของที่สามารถขายไดออกจากขยะทั่วไปกอนจะนําไปทิ้งหรือ
เผาทําลาย และยังมีการนําสิ่งของที่ไมใชแลวมาดัดแปลงนําไปใชประโยชนอยางอื่น เชน ชาวบานนํายางรถยนตเกามา
ใสดินปลูกผักสวนครัวจําพวกผักชี ตนหอม เปนตน วิธีการจัดเก็บขยะในครัวเรือนแตละครัวเรือนยังไมมีการคัดแยก
ขยะเปยกออกจากขยะแหงเพื่อจะไดนําขยะเปยกนําไปเปนอาหารสัตว หรือนําไปทําเปนปุยหมัก โดยสวนมากจะทิ้ง
รวมกันในถังขยะเดียวกัน เมื่อมีจํานวนมากขึ้นก็นําไปทําลายดวยตนเองโดยวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุด คือ นําไปกอง
แลวเผา
3. ความตองการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนเขตเทศบาลบานสาง ตําบลบานสาง อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา สวนแนวทางความตองการในการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนในเทศบาลบานสาง กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความเห็นวาในอนาคตปริมาณขยะในเขตเทศบาลบานสางตองมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยกลุมตัวอยางสวนมาก
ตองการมีสวนรวมในการจัดการขยะรวมกับเทศบาลบานสางในดานการจัดการในหลาย ๆ ดาน เชน ชวยคัดแยกขยะ
กอนที่จะทิ้งออกจากครัวเรือนของตนเองเพื่อลดภาระของเทศบาลในการใหความชวยเหลือประชาชน โดยสวนมากมี
ความตองการใหมีถังขยะมาไวบริการที่หนาบานของตนเองเพื่อจะไดทิ้งขยะอยางเปนที่ และการกําจัดขยะของชุมชนมี
ความตองการใหมีการเผาดวยเตาเผาไรมลภาวะทางอากาศ รองลงมาตองการเผากลางแจง และทําปุยหมัก ฝงกลบ
แบบถูกสุขลักษณะ และอื่น ๆ ตามลําดับ สวนบทลงโทษสําหรับผูทิ้งขยะในเขตชุมชนเทศบาลบานสาง กลุมตัวอยาง
สวนใหญ มีความคิดเห็นวาควรมีการออกกฎ/ขอบังคับเพื่อลงโทษผูที่ฝาฝนทิ้งขยะในที่หามทิ้งดวย
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สรุปผลการศึกษา
อภิปลายผลการศึกษา
จากการสรุปผลการศึกษา การจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลบานสาง ตําบลบางสาง อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ผูศึกษาขออภิปรายผลตามขอสรุป ดังนี้
1. สภาพปญหาขยะ ในเขตเทศบาลบานสางตําบลบางสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในปจจุบันการศึกษา
พบวา ปญหาที่เทศบาลตําบลบานสางประสบในปจจุบัน คือ ปญหาขยะจากครัวเรือน และจากชุมชนซึ่งสาเหตุหลัก ๆ
คือ ไมมีสถานที่ทิ้งขยะ ไมมีหนวยงานใดมารับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะไมมีสถานที่กําจัดขยะ และปริมาณขยะ
ที่มีจํานวนมากในแตละวันจากการทิ้งจากครัวเรือนของประชาชนเปนจํานวนมาก ในแตละวันประชาชนจะทิ้งขยะ
ปริมาณ 1-2 กิโลกรัมตอครัวเรือน ซึ่งเทศบาลบานสางมีทั้งหมด 9 หมูบาน จํานวนครัวเรือน 1,543 ครัวเรือน มี
ประชากรทั้งสิ้น 4,344 คน แยกเปนชาย 2,131 คน หญิง 2,213คน ซึ่งถือวามีคนจํานวนมากเมื่อแตละคนตางสราง
ขยะ และทิ้งขยะโดยไมไดมีการบริหารจัดการกับขยะเหลานี้จึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับขยะตามมาอีกมากมาย โดย
ปริมาณเฉลี่ยของการทิ้งขยะในแตละครัวเรือนตอวันตามจํานวนครัวเรือน 1,543 ครัวเรือน ทิ้งตอวันจะตองมีปริมาณ
ขยะมากถึง 1,543-3,086กิโลกรัม ซึ่งถือวาเปนจํานวนมาก ดังนั้นประชาชนในเขตเทศบาลจะตองรวมมือกันในการ
จัดการกับขยะเหลานี้โดยจะตองปรับปรุงพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน ลดการสรางขยะ โดยแหลงที่มา
ของขยะสวนใหญมาจากการที่ประชาชนไดซื้อสินคา และสิ่งของตาง ๆ เขามาในบานเมื่อนํามาในบานเปนจํานวนมาก
สิ่งที่เหลือใชจากการซื้อก็กลายเปนขยะที่สรางปญหาใหแกชุมชน
2. วิธีการจัดการขยะที่เกิดขึ้นใน เขตเทศบาลบานสาง ตําบลบางสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิธีการ
จัดการขยะครัวเรือนสวนใหญมีการนําขยะไปเผาทําลายเนื่องจากเปนวิธีที่งาย และสะดวก เนื่องมาจากทองที่ของ
เทศบาล มีลักษณะเปนทองที่ชนบทประชาชนมีความเคยชินกับการจัดการขยะโดยวิธีการเผาทําลายเปนสวนใหญแต
ก็ยังมีอีกสวนหนึ่ง ที่มีการคัดแยกของที่สามารถขายไดออกจากขยะทั่วไปกอนจะนําไปทิ้ง หรือเผาทําลาย จึงทําใหมี
การแยกบางสวนที่ขายไดอยาง เชน ขวดแกว เหล็ก อลูมิเนียม แมกระทั่งพลาสติกรวม ซึ่งไดแก ขวดแชมพู ครีม
อาบน้ํา ขวดนมเปรี้ยว ถวยโยเกิรต ขวดน้ํายาลางจาน หรือพลาสติกใด ๆ ที่มีความเหนียวพวก พลาสติกกรอบ คือ
กะละมังแตก ฝาชีเกา ฯลฯ นําไปชั่งรวมกันพลาสติกพวกนี้เปนแบบเดียวกันสามารถขายรวมกันไดซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของเจนภพ อานัน (2556) ไดศึกษาถึง เรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อจัดทําโครงการ “ ขยะ
กินได ”กรณีศึกษาชุมชนบานกลาง หมูที่ 9 ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบวา
ประชาชนมีความรูความเขาใจในการจัดการขยะโดยมีสํานึกในการรักษาความสะอาดโดยชวยกันคัดแยกขยะกอนทิ้ง
เพื่อเปนการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมีการชวยกันเสริมสราง และพัฒนาความรูความเขาใจในการ
จัดการกับขยะในรูปแบบตาง ๆ เพื่อรักษาสภาพแวดลอม และสุขภาพอานามัยของคนในชุมชน และยังมีการนําสิ่งของ
ที่ไมใชแลวมาดัดแปลงนําไปใชประโยชนอยางอื่น เชน ชาวบานมีการนํายางรถยนตเกามาใสดินปลูกตนผักสวนครัวซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของจันทรจิฬา โพธิ์ขาว และคณะ (2549) ไดศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดของแกน พบวา ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยดาน การลดการเกิดขยะการนํากลับมาใชใหม และการคัดแยกประเภทขยะอยูในระดับพอใช และปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยดานการลดการเกิดขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย คือ การรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย วิธีการจัดเก็บขยะในครัวเรือนแต
ละครัวเรือนยังไมมีการคัดแยกขยะเปยกออกจากขยะแหงเพื่อจะไดนําขยะเปยกนําไปเปนอาหารสัตวหรือนําไปทําเปน
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ปุยหมัก โดยสวนมากจะทิ้งรวมกันในถังขยะเดียวกัน เมื่อมีจํานวนมากขึ้นก็นําไปทําลายดวยตนเอง โดยวิธีที่นิยมใชกัน
มากที่สุด คือ นําไปกองแลวเผา
3. ความตอ งการจัด การขยะในอนาคตของประชาชนเขตเทศบาลบ านสาง ตําบลบานสาง อํา เภอเมือ ง
จังหวัดพะเยา สวนแนวทางความตองการในการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนในเทศบาลบานสาง กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความเห็นวาในอนาคตปริมาณขยะในเขตเทศบาลบานสางตองมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ
ตองการมีสวนรวมในการจัดการขยะรวมกับเทศบาลบานสางในดานการจัดการในหลาย ๆ ดาน เชน ชวยคัดแยกขยะ
ตาง ๆ กอนที่จะทิ้งออกจากครัวเรือนของตนเองเพื่อลดภาระของเทศบาลในการใหความชวยเหลือประชาชนซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงธิศักดิ์ ทิพยคํา (2555) ไดศึกษา เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ
ตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลจากการศึกษา พบวา ปญหาของประชาชนตอการมีสวนรวมในการ
จัดการขยะตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา คือ งบประมาณในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อให
เกิดความรวมมือ และการเขารวมมือและการเขารวมกิจกรรมการกําจัดขยะไมตอเนื่องสงผลใหการมีสวนรวมของ
ประชาชนเกิดความไมตอเนื่องตามไปดวยและการมีสวนรวมของประชาชนกับการจัดการขยะ สวนใหญประชาชน
ผูใหญจะเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม เด็กเยาวชนในชุมชนเขามารวมเปนสวนนอย เนื่องจากเด็กเยาวชนไมเห็น
ความสําคัญของการจัดการขยะ และสอดคลอกับงานวิจัยของ ลักขณา ภูสวาง (2547) ไดศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองลําพูนไดผลการวิจัยพบวา ในดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
หรือการดําเนินการคัดแยกขยะพบวาอยูในระดับปานกลาง ปญหาการมีสวนรวมในการปฏิบัติ พบวา ประชากรขาด
ความรู ประชาการขาดความเขาใจ และภาครัฐไมไดกําหนดระเบียบ ในการคัดแยกขยะ การมีสวนรวมในการวางแผน
ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนอยูในระดับปานกลาง จากการศึกษายัง พบวา ครัวเรือนโดยสวนมากมี
ความตองการใหมีถังขยะมาไวบริการที่หนาบานของตนเองเพื่อจะไดทิ้งขยะอยางเปนที่และการกําจัดขยะของชุมชนมี
ความตองการใหมีการเผาดวยเตาเผาไรมลภาวะทางอากาศรองลงมา ตองการเผากลางแจง และทําปุยหมัก ฝงกลบ
แบบถูกสุขลักษณะ และอื่น ๆ ตามลําดับ สวนบทลงโทษสําหรับผูทิ้งขยะในเขตชุมชนเทศบาลบานสาง กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความคิดเห็นวาควรมีการออกกฎ/ขอบังคับ เพื่อลงโทษผูที่ฝาฝนทิ้งขยะในที่หามทิ้งดวย
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาดังกลาว ผูศึกษาไดแยกนําเสนอขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะทั่วไป และ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1. ประชาชนควรมีการคัดแยกขยะทุกครั้งกอนนําไปทิ้ง
1.2. เทศบาลควรมีถังขยะในบริเวณหนาบานของประชาชนเพื่อรองรับขยะจากครัวเรือน
1.3. เทศบาลควรมีจุดรับชื้อขยะประจําหมูบาน ๆ ละ 1 จุดรับซื้อ
1.4. เทศบาลควรมีการสนับสนุนใหมีการนําขยะมาดัดแปลงเปนของใชหรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ ที่เพิ่มมูลคา
เชน นําขวดพลาสติกมาทํา ตะกรา กระเปาถือ
1.5. เทศบาลควรมีการรณรงคปลูกฝงจิตสํานึกในการคัดแยกขยะทุกครั้งกอนที่จะนําไปทิ้ง
2.ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1. ควรมีการศึกษาเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน
2.2. ควรมีการศึกษาเรื่องจิตสํานึกในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบานสาง
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2.3. ควรมีการศึกษาเรื่องการสรางรายไดจากขยะ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนคว าดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุ ลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.รัชตะ พันธุ แสง อาจารย ที่
ปรึกษาที่ใหคําปรึกษา และใหคําแนะนําในการแกไขตรวจทานถึงความถูกตองของงานวิจัยเลมนี้ และขอขอบพระคุณ
ผูเชี่ยวชาญทุกทาน ในการพิจารณาเครื่องมือที่ใชสําหรับการคนควาดวนตนเองฉบับนี้สําเร็จไปดวยดี ผูศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวที่เปนกําลังในในการศึกษาคนควาตลอดเวลา ขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ที่ไดประสิทธิประสาทวิชา
ความรูทางวิชาการ ใหคําแนะนํา และใหกําลังใจตลอดมาอยางดี ขอบคุณเพื่อน ๆ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ รุน 7 ทุกทานที่ไดรวมศึกษา และใหกําลังใจกันตลอดมา
ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลบานสางทุกทาน ที่ใหความรวมมือ และชวยเหลือ
เปนอยางดี ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จึงทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้
สําเร็จลุลวงไปดวยดี
คุณคา และประโยชน อันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทาน
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลออย อําเภอ
ปง จังหวัดพะเยา
People Participation in Community Garbage Management in Oil Sub - District
, Pong District , Phayao
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน และ
ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา กลุม
ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลออย องคการบริหารสวนตําบลออย จังหวัดพะเยา จํานวนประชากร
7,023 คน (กรมการปกครอง, 2559) เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางจํานวน 379 ตัวอยาง เครื่องมื อที่ใชเป น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ สอบถามลั ก ษณะการจั ด การขยะมู ล ฝอยของประชาชนในชุ ม ชน และ
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาแบบบรรยาย (Descriptive Scale) (บุญชม ศรีสะอาด,2553) สอบถามระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 5 ดาน ไดแก
การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา การมีสวนรวมใน
การดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมในการประเมินผล ภายใตสมมติฐานวากลุม
ตัวอยาง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดของครอบครัวตอเดือน แตกตางกันจะมีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน คาสถิติพื้นฐานที่ใช ไดแก คาความถี่ รอยละ การวิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนใช
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบ และทดสอบสมมติฐานใชคา t-test (Independent
Samples) และ f-test (One Way ANOVA)
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง (รอยละ 62.30) รองลงมา เปนเพศชาย (รอยละ 37.70)
มีอายุระหวาง 41-50 ป (รอยละ 33.20) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน (รอยละ 52.00) ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (รอยละ 53.30) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท (รอยละ 38.80) วิธีการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน พบวา ในครัวเรือนมีขยะมูลฝอยประเภท ถุงพลาสติกที่ไมสะอาดถุงพลาสติกที่ใชใสของรวมถุงพลาสติก
ทุกชนิด (รอยละ 48.00) มีการรวบรวมขยะมูลฝอยจากครัวเรือน โดยการแยกขยะที่ขายไดและไมไดกอนทิ้ง (รอยละ
74.90) มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยการทิ้งในถังขยะที่ อบต.จัดให (รอยละ 59.40) มีการชวยลด
ปริมาณขยะในครัวเรือน โดยไมสรางขยะ ใหเพิ่มขึ้น (รอยละ 97.40) และภาพรวมปญหาขยะมูลฝอยในตําบลออย มี
ปญหาเล็กนอย แตแกไขได (รอยละ 44.90) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบล
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ออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.27) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา การมีสวน
รวมในการรับผลประโยชนอยูในระดับมาก (xˉ = 3.70) สวนการมีสวนรวมดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง ไดแก การ
มีสวนรวมในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (xˉ = 3.34) การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (xˉ = 3.17) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา (xˉ = 3.14) และการ
มีสวนรวมในการประเมินผล (xˉ = 3.03)
คําสําคัญ: การมีสวนรวม การจัดการขยะมูลฝอย

Abstract
This Independent study aimed at studying people’s participation in the community garbage
management. Population was 7,023 people living in Oil sub-district, Pong, Phayao (Department of Provincial
Administration, 2016) and the sampling was 379. The research instrument were Checklist Questionnaire and
Descriptive Scale Questionnaire. Five aspects of level of people’s participation in community garbage
management consisting participatory involvement in finding problems and the causes, planning for solution,
action taking, beneficial taking and evaluation. Statistics employed in data analysis were frequency, average,
percentage standard deviation, t-test and f-test.
Findings showed that sampling consisted of 188 females (62.30%), 183 males (37.70 %) with mostly
aged between 41-50 (33.20 %), primary education (52.00 %), agriculturists (53.30%), with income lower than
5,000 baht (38.80%).With regards to the method used for garbage management in a community, it was found
that the most of garbage found was tainted plastic bag including all types of plastic bags (48.00%). The
community segregated wastes with 74.90% in household garbage management by using a bin provided by
the official agency, participation in different activities to reduce amount of garbage without increasing more
debris (97.40 %). In opinion for problem solution, the sample around 44.90% opined that the garbage problem
in the Oil sub-district was not serious and solvable. People’s participation in garbage management overall was
moderate (xˉ = 3.27) whereas the participation in receiving advantages was great (ˉx = 3.70) and the rest were
moderate too, namely: participation in action taking (xˉ =3.34), participation in planning for solution (ˉx = 3.17),
participation in beneficial taking (xˉ = 3.14) and participation in assessment (ˉx = 3.03).
Keywords: People Participation, Garbage Management

บทนํา
สถานการณขยะมูลฝอย ปจจุบันถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญในอันดับตน ๆ ของโลก เปนปญหาสําคัญของ
หลาย ๆ ทองถิ่นเกือบทั่วโลก โดยเฉพาะขยะจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกําลังเพิ่มขึ้นอยาง รวดเร็ว มีความเปนพิษสูง
และยอยสลายยาก ทําใหกลายเปนปญหาสะสม ปญหาปริมาณขยะที่ไมสามารถกําจัดไดจึงเปนปญหาของทุกประเทศ
ทั่วโลก เชน เกิดแพกองขยะพลาสติกขนาดใหญในมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งนับเปนกองขยะใหญที่สุดของโลก มีความยาว
จากนอกฝงรัฐแคลิฟอรเนีย ขามทางเหนือของแปซิฟก ผานฮาไวอี เกือบถึงญี่ปุน เปนระยะทางยาวประมาณ 500 ไมล
ทะเล (ไทยรัฐออนไลน,2555) สําหรับในประเทศอิตาลีก็ไดประสบปญหาขยะในเมืองเนเปลส และเปนปญหาสําคัญที่
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คณะกรรมการสิ่งแวดลอม ของสหภาพยุโรปตองออกมากดดันใหรัฐบาลอิตาลีเรงแกไขโดยเร็ว เพื่อปองกันไมให
ลุกลามกลายเปนปญหาดานสุขภาพของประชาชน (วิทยุเสียงอเมริกา, 2551)
จากรายงานเรื่อง “What a Waste: a Global Review of Solid Waste Management” ของธนาคารโลก พบวา
ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นมากที่สุดในประเทศจีน ซึ่งมากกวาประเทศสหรัฐอเมริกา และกลายเปน
ประเทศที่ผลิตขยะมากที่สุดของโลกตั้งแตป 2004 นอกจากนี้ ปริมาณขยะในแถบเอเชียตะวันออก รวมถึงบางประเทศ
ในยุโรปตะวันออกและภูมิภาคตะวันออกกลางก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วดวย ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในพื้นที่
เหลานี้สอดคลองกับการขยายตัวของเขตเมือง และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีที่เพิ่มขึ้น หากมองกัน
ในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในแถบเอเชีย รายงานระบุวา เอเชียตะวันออก และแปซิฟกสรางขยะประมาณ 270 ลาน
ตันตอป สวนใหญจะเปนขยะที่มาจากจีน คิดเปนประมาณ 70% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดของภูมิภาคและชาว
เอเชียแตละคนสรางขยะเฉลี่ยประมาณ 0.95 กิโลกรัมตอวัน สวนเอเชียกลางสรางขยะปละ 93 ลานตัน เปนอยางนอย
(Daniel Hoornweg and Perinaz Bhada-Tata, 2555)
สําหรับประเทศไทย จากขอมูลการสํารวจขยะมูลฝอย 77 จังหวัด ป 2557 (ขอมูล ณ วันที่ 12 มกราคม
2558) กรมควบคุมมลพิษ ไดทําการสํารวจขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศใหมทั้งหมด โดยมีกลุมเปาหมาย คือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศจํานวน 7,782 แหง ประกอบดวย เทศบาล จํานวน 2,271 แหง องคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 5,510 แหง และกรุงเทพมหานคร การสํารวจ และลงพื้นที่ภาคสนาม พบวา ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ มีจํานวน 26.77 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาถึง 2 ลานตัน ขยะมูลฝอยจํานวนดังกลาว ไดรับ
การใหบริการเก็บขน และนําไปกําจัดโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 4,179 แหง (รอยละ 54) มีปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดแบบถูกตอง จํานวน 7.2 ลานตัน (รอยละ 27) กําจัดแบบไมถูกตอง 6.9 ลานตัน (รอยละ 26)
ยังมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดรับการเก็บขนทําใหตกคางในพื้นที่อยูถึง 7.6 ลานตัน (รอยละ 28) และมีปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ถูกดึงนํากลับมาใชประโยชนใหม 5.1 ลานตัน (รอยละ 19) (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)
ขณะนี้ทั้งประเทศมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอยูทั้งหมด 2,490 แหง เปนสถานที่ที่มีการกําจัดขยะมูลฝอย
แบบถูกตองเพียง 466 แหง (รอยละ 19) และยังมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกตอง เชน การเทกองกลางแจง
การเผาในที่โลง อยูถึง 2,024 แหง (รอยละ 81) ทําใหเกิดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกคางเพิ่มขึ้นสูง จากการสํารวจ
ในป 2556 พบวาปริมาณขยะมูลฝอยสะสมทั้งประเทศมีจํานวนสูงถึง 19.9 ลานตัน วิกฤตปญหาดังกลาว จึงเปนอีก
หนึ่งโจทยใหญของประเทศและของกรมควบคุมมลพิษ" ที่ตองเรงดําเนินการแกไข (กรมควบคุมมลพิษ, 2557 : 18)
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพะเยา รับผิดชอบโดยองคการบริการสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล
เมืองพะเยา เทศบาลเมืองดอกคําใต เทศบาลตําบล 30 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 39 แหง กิจกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอย ไดแกการจัดหาถังรองรับขยะสําหรับรวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชน การจัดเก็บ การขนสงขยะมูล
ฝอยจากชุมชนไปยังพื้นที่กําจัด การจัดหาสถานที่กําจัดขยะ และการดําเนินการกําจัดขยะ โดยวิธีการกําจัดขยะมูล
ฝอยสวนใหญเปนการฝงกลบอยางถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล สวนที่เหลือเปนการเทกอง เผากลางแจงเผาในเตาเผา
การเผาในหลุม และการแปรรูป ซึ่งยังมีปญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกลาว (เนทิยา กรีธาชาติ, 2556)
ปจจุบันในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลออย (อบต.ออย) อําเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีประชากร
7,023 คน มีปริมาณขยะมูลฝอยโดยประมาณถึง 5 ตัน ตอวัน ในขณะที่มีการจัดการขยะมูลฝอยดวยการจัดตั้งถังขยะ
ในชุมชนและที่สาธารณะ มีพนักงานขับรถและพนักงานประจํารถขยะรวม 3 คน ใชรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย
จํานวน 1 คัน สามารถจัดเก็บขยะไดเพียงวันละ 3 ตัน โดยหมูที่ 2, 11 และหมูที่ 12 ไมมีที่ทิ้งขยะ สําหรับขยะที่ตกคาง
จะเปนขยะประเภทเศษวัสดุที่เหลือใชจากบานเรือนและรานคา ขยะที่จัดเก็บไดจะนําไปทิ้งในบอขยะของแตละหมูบาน
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โดยการกองไวกลางแจงและเผาในพื้นที่ประมาณ 3 ไรเศษ ซึ่งจะประสบปญหาขยะเปยกชื้นเนื่องจากฝนตก ทําให
ปริมาณขยะบริเวณที่ทิ้งขยะสะสมมากขึ้น เมื่อมีการฝงกลบจึงตองใชพื้นที่มาก สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลออย, 2555)
การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องการจั ดการขยะมู ลฝอยของ อบต.ออย ซึ่ง มีหนาที่ตามพระราชบัญญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 50 (3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2550)
อบต.ออย ตระหนักในภาระหนาที่ และกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการลดการกอขยะ
มูลฝอยและกําจัดขยะมูลฝอยใหลดนอยลง หรือหมดสิ้นไปดวยวิธีการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล แตจากสภาพการ
จัดการขยะของประชาชนในตําบลออยในปจจุบัน ยังพบวาประชาชนใชวิธีการกําจัดขยะโดยการเผา มีขยะลนถังขยะที่
อบต.ออยจัดไวให และมี 3 หมูบาน คือ หมูที่ 2 บานดอนแกว หมู 11 บานหลายใหม และหมู 12 บานดอนทอง ยังไมมี
บอกําจัดขยะ ซึ่งถือเปนปญหาระดับชุมชนที่ตองเรงแกไข
ดวยเหตุดังกลาวขางตนผูวิจัยเห็นวา ปญหาขยะเปนปญหาเรงดวนของ อบต.ออย หากปลอยทิ้งไวอาจ
กอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยกับ อบต.ออย ซึ่งมีภาระหนาที่
ในการดูแลเรื่องความสะอาดในชุมชนโดยตรงนาจะเปนเงื่อนไขสําคัญที่เอื้อตอความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย
ของ อบต.ออย ใหมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตองคการบริหารสวนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงคการศึกษา
1 เพื่อทราบวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา
2 เพื่อศึ กษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจั ดการขยะมูล ฝอยในชุมชนตําบลออย อํา เภอปง
จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
จากการวิ เ คราะห แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว ม สรุ ป ได ว า ขั้ น ตอนการมี ส ว นร ว มของประชาชน
ประกอบดวย การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา
การมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การ การมี ส ว นร ว มในการรั บ ผลประโยชน และการมี ส ว นร ว มในการประเมิ น ผล
นอกจากนี้ผลการวิจัยของฐายิกา เทพหนู (2552) พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปญหาขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีความแตกตางกันตามสถานภาพสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอ จึงกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยวา การมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ประกอบดวย การมี
สวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา การมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล ซึ่งระดับการมีสวนรวมจะมี
ความแตกตางกันตามกลุมเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
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ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะทัว่ ไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได

ตัวแปรตาม
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน
1.การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา
2.การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา
3.การมีสวนรวมในการดําเนินการ
4.การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
5.การมีสวนรวมในการประเมินผล

สมมุติฐาน
ประชาชนของชุมชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
ของครอบครัวตอเดือน แตกตางกันจะมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ตองการทราบวิธีการจัดการขยะมูลฝอย และระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา กลุมประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในตําบล
ออย องคการบริหารสวนตําบลออย จังหวัดพะเยา จํานวนประชากร 7,023 คน (กรมการปกครอง, 2559) กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสุมแบบงาย โดยใชแนวคิดการกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane (1973 :
125) (อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 2553 : 40) กําหนดความคลาดเคลื่อน 5% ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 379 คน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หมูบาน
บานดอนเงิน
บานดอนแกว
บานดอนไชยปาแซม
บานหลาย
บานตนฝาง
บานหลวง
บานฝายแกว
บานปาแพะ
บานแมทาย
บานหนองขวาง
บานหลายใหม
บานดอนทอง
บานดอนเจริญ
บานดอนไชยปาแขม
รวม

จํานวนประชากร
840
697
763
675
401
354
330
340
671
343
277
458
451
473
7,023
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จํานวนตัวอยางที่ ตองการศึกษา (คน)
40
30
34
32
20
26
24
25
32
22
20
24
22
28
379
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เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
ตอนที่ 2 เปนแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับขอมูลลักษณะวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาแบบบรรยาย (Descriptive Scale) สอบถามระดับการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ใน 5 ดาน ไดแก
การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา การมีสวนรวมใน
การดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปดสอบถามปญหา และขอเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ ทฤษฎี แนวคิด หลักการที่เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การมีสวนรวม ทฤษฎีการมีสวนรวมของประชาชน ความรูเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตในการสรางเครื่องมือ
3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสรางเปนแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามมาทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไข
5. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบ จากนั้นนํามาวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความ
เที่ยง (Validity) โดยคํานวณคา IOC (Index of Objective Congruence) ไดที่ 0.5 ขึ้นไป
6. นําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบแกไขปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง (Try out)
จํานวน 40 คน
7. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด จ ากกลุ ม ทดลองมาคํ า นวณตรวจสอบหาค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใชวิธีของ Cronbach (1970 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 2553) ไดคาความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.98
8. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางที่กําหนด
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย แจกแบบสอบถามใหแ ละเก็บกลับ คืนมาจากกลุมตัวอยา ง 379 ฉบั บ
ไดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ จํานวน 379 คิดเปนรอยละ 100.00 นําแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมดมาตรวจให
คะแนนน้ําหนัก 1-5 ตามระดับการมีสวนรวม แลวนําคะแนนเฉลี่ยรายขอและรายดานเทียบกับเกณฑดังตอไปนี้
(บุญชม ศรีสะอาด 2553 : 100)
4.51 –5.00
หมายถึง
ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด
3.51 –4.50
หมายถึง
ระดับการมีสวนรวมมาก
2.51 –3.50
หมายถึง
ระดับการมีสวนรวมปานกลาง
1.51 –2.50
หมายถึง
ระดับการมีสวนรวมนอย
1.00 –1.50
หมายถึง
ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
1. การวิ เ คราะห ส ถานภาพทั่ ว ไปคํ า ถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) คาสถิติพื้นฐานที่ใช ไดแก คาความถี่ รอยละ
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2. การวิ เคราะหลั ก ษณะการจัด การขยะมู ล ฝอยของประชาชน ของผู ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) คาสถิติพื้นฐานที่ใช ไดแก คาความถี่ รอยละ
3. การวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การทดสอบสมมติฐานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ที่มีเพศตางกันใช
สถิติ t-test (Independent Samples) สวนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกันใชสถิติ f-test (One
Way ANOVA)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 62.30) รองลงมา เปนเพศชาย (รอยละ
37.70) มี อ ายุ ร ะหว า ง 41-50 ป (ร อ ยละ 33.20) รองลงมา 61 ป ขึ้ น ไป (ร อ ยละ 21.10) จบการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาตอนตน (รอยละ 52.00) รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 17.90) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
(รอยละ 53.30) รองลงมา ไมไดประกอบอาชีพ (รอยละ 15.00) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท
(รอยละ 38.80) รองลงมา ระหวาง 5,001-10,000 บาท (รอยละ 28.20)
1. วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พบวา ประเภทของขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากที่สุด คือ ขยะมูลฝอย
ประเภทถุงพลาสติกที่ไมสะอาด ถุงพลาสติกที่ใชใสของ รวมถุงพลาสติกทุกชนิด (รอยละ 48.00) รองลงมา เศษพืชผัก
ผลไมเศษอาหาร (รอยละ 32.70) การรวบรวมขยะมูลฝอยจากครัวเรือน โดยการแยกขยะที่ขายได และไมไดกอนทิ้ง
(รอยละ 74.90) รองลงมา เก็บรวมกันไมไดแยกประเภท (รอยละ 12.70) วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดย
การทิ้งในถังขยะที่ อบต.จัดให (รอยละ 59.40) รองลงมา ใสในหลุมขยะ (รอยละ 23.00) การชวยลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือนโดยไมสรางขยะใหเพิ่มขึ้น ประชาชนชวยลดปริมาณขยะในครัวเรือนโดยไมสรางขยะใหเพิ่มขึ้น (รอยละ
97.40) และไมชวยลดปริมาณขยะในครัวเรือนโดยไมสรางขยะใหเพิ่มขึ้น (รอยละ 2.60) และมองภาพรวมปญหาขยะ
มูลฝอยในตําบลออย มีปญหาเล็กนอยแตแกไขได (รอยละ 44.90) รองลงมา ยังไมมีปญหา (รอยละ 32.70)
2. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.27)
เมื่อจําแนกเปนรายดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
อยูในระดับมาก (ˉx = 3.70) สวนการมีสวนรวมดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง ไดแก การมีสวนรวมในการดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (xˉ = 3.34) การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน
(ˉx = 3.17) การมีสวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา (xˉ = 3.14) และการมีสวนรวมในการประเมินผล
(ˉx = 3.03)
ดานการมีสวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการ
คนหาปญหาสาเหตุของปญหาขยะมูลฝอยรวมกับกรรมการชุมชน และเจาหนาที่ อบต.ออย ในระดับปานกลาง (xˉ = 3.14)
โดยพบวา ประชาชนมีสวนรวมประชุมเพื่อพิจารณาหาสาเหตุในระดับปานกลาง (ˉx = 3.27) รองลงมา คือ การมีสวน
รวมเลือกแนวทางการคนหาสาเหตุ อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.03) การมีสวนรวมเลือกสาเหตุของปญหาที่เกี่ยวกับ
วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน อยูในระดับปานกลาง (ˉx = 2.80) การมีสวนรวมจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ
ปญหา อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 2.80) และการมีสวนรวมในการนําเสนอปญหา สาเหตุของขยะมูลฝอยในที่ประชุม
อยูในระดับปานกลาง (ˉx = 2.70)
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ดานการมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวม
ในการวางแผนแกไขปญหาในระดับปานกลาง (xˉ = 3.17) โดยพบคาการมีสวนรวมในขอยอยอื่น ๆ อยูใน ระดับปาน
กลางทั้งหมด ไดแก การมีสวนรวมวางแผนรณรงคกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน (ˉx = 3.02) รองลงมา คือ การมีสวน
รวมแบงหนาที่รับผิดชอบในการจัดการแกไขปญหา (xˉ = 2.87) การมีสวนรวมแบงหนาที่รับผิดชอบในการจัดการ
แกไขปญหา (ˉx = 2.83) การมีสวนรวมวางแผนจัดหาสิ่งของเพื่อแกไขปญหา (xˉ = 2.65) ยกเวนการมีสวนรวมวางแผน
จัดหาเงินทุนหรือแหลงเงินทุนเพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนอยูในระดับนอย (ˉx = 2.46)
ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการในระดับปานกลาง (xˉ = 3.34) โดยพบคาการมีสวนรวมในขอยอยอื่น ๆ อยูในระดับปานกลางทั้งหมด ไดแก
การมีสวนรวมปฏิบัติตามขอตกลงของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย (ˉx = 3.50) รองลงมา คือ การมีสวนรวม
รณรงคหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะมูลฝอย (xˉ = 3.09) การมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรม การ
แกปญหา (ˉx = 2.94) การมีสวนรวมในการกําหนดกฎ ระเบียบในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (xˉ = 2.91) และการ
มีสวนรวมกับ อบต.ออย ในการเขารับการฝกอบรมเสริมสรางความรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย (ˉx = 2.61)
ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชนในระดับปานกลาง (xˉ = 3.70) โดยพบวา การมีสวนรวมในการทําใหชุมชนสะอาดเรียบรอย อยูใน
ระดับมาก (ˉx = 3.78) รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการลดขยะมูลฝอยในชุมชน อยูในระดับมาก (xˉ = 3.62) การมี
รายไดจากการนําขยะบางประเภทไปขาย อยูในระดับมาก (ˉx = 3.55) การมีสวนรวมใชประโยชนจากขยะบางประเภท
เชน การทําปุยหมักชีวภาพ อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.18) และไดรับการสนับสนุนดานการจัดการขยะมูลฝอยจาก
อบต.ออย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (ˉx = 2.92)
ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในระดับ
ปานกลาง (xˉ = 3.03) โดยพบวา การมีสวนรวมนําขอมูลจากการประเมินผลไปใชในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย อยู
ในระดับปานกลาง (ˉx = 2.82) รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน
อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 2.71) การมีสวนรวมในการทราบผลประเมินการดําเนินการ อยูในระดับ ปานกลาง (ˉx =
2.68) การมีสวนรวมในการแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตาม และประเมินผลการจัดการขยะ อยูในระดับนอย
(xˉ = 2.45) และการมีสวนรวมในการประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน อยูในระดับนอย เชนกัน (ˉx = 2.43)
3. ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลออย พบวา ประชาชนมีความตองการให
อบต.ออย เพิ่มจํานวนถังขยะในแตละหมูบาน และมีตารางการจัดเก็บจัดและจัดเก็บขยะตรงตามเวลา
4. สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
การมีสวนรวมในการจัดการขยะ
ผลการทดสอบ
ตัวแปรอิสระ
มูลฝอยของชุมชน
เปนไปตามสมมติฐาน ไมเปนไปตามสมมติฐาน
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได
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จะเห็นไดวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัด
พะเยา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได พบวา ประชาชนในตําบลออย อําเภอปง จังหวัด
พะเยา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแตกตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ของประชาชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลออย อําเภอปง
จังหวัดพะเยา พบวา
1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในวัยกลางคน
(41-50 ป) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา
5,000 บาท จากระดับการศึกษาดังกลาวทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเปนอาชีพที่ไม
จําเปนตองใชทักษะความรู ทําใหมีรายไดตอเดือนคอนขางนอย
2. วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พบวา ชุมชนใชวิธีแยกขยะที่ขายได และไมไดกอนทิ้งมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 74.90 นอกจากนี้มีการทิ้งในถังขยะที่ทางการจัดให คิดเปนรอยละ 59.40 มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆเพื่อลด
ปริมาณขยะโดยไมสรางขยะใหเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 97.40 สําหรับขอคิดเห็นในการแกปญหา กลุมตัวอยางเห็นวา
ปญหาขยะมูลฝอยในตําบลออย เปนปญหาเล็กนอยแตแกไขได คิดเปนรอยละ 44.90 การจัดการขยะมูลฝอย ใน
ชุมชนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ดําเนินการโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหสมาชิก อบต.
ผูนํา และแกนนําชุมชน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ มีฐานะเปนวิทยากรชุมชนในการขยายผลความรู ความเขาใจ ความ
ตระหนักเรื่องการจัดการขยะ ประชาชนสวนใหญจึงมีความเขาใจในเรื่องการแยกขยะ และการทิ้งขยะในถังขยะ ที่
ทางการจัดให แตเลือกใชวิธีการคัดแยกขยะที่ขายไดและไมไดกอนทิ้ง เพราะสรางรายไดใหครัวเรือน ใหผลประโยชนที่
ชัดเจนกวาการแยกขยะแบบอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเปนเพราะประชาชนยังขาดความรูเกี่ยวกับการแยกขยะแบบอื่นเพื่อนํา
กลับมาใชประโยชน เชน การทําปุยหมักชีวภาพ การทําน้ําหมักชีวภาพจากขยะสด เปนตน
3. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาในระดับปานกลาง (xˉ = 3.14) เมื่อแยกรายขอพบวา ขอที่มีระดับการมีสวนรวมสูงที่สุดไดแก
ขอที่ 1 ประชาชนมีสวนรวมประชุมเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน (ˉx = 3.27) ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากประชาชนไดรับการชี้แจง และรับฟงปญหาขอเสนอแนะจาก อบต.อยูแลว จึงเห็นวาไดมีสวนรวมในการ
พิจารณาคนหาสาเหตุของปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ขณะที่ประชาชนบางกลุมยังขาดความตระหนักวาเปนปญหา
ของสวนรวมที่ตองเรงแกไข และมองวาเปนหนาที่ของภาครัฐที่ตองหาวิธีแกไขตอไป
4. การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวม
ในการวางแผนแกไขปญหาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.17) ขณะที่ขอที่นอยที่สุด คือ ขอที่ 4 มีสวนรวม
วางแผนจัดหาเงินทุนหรือแหลงเงินทุนเพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน (ˉx = 2.46) อาจมีเหตุผลเชนเดียวกับการมี
สวนรวมในการคนหาปญหาสาเหตุ ซึ่ง อบต.ออยไดจัดใหประชาคมมีสวนรวมในการวางแผนทุกขั้นตอนอยูแลว แต
เห็นวาการจัดสรรงบประมาณในการจัดการขยะเปนอํานาจหนาที่โดยตรงขององคการบริหารสวนตําบลออย
5. การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย พบวา การมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย อยูในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและรายดาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวมของ
นิรันดร จงวุฒิเวศน (อางถึงในอุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย, 2538, หนา 26) ที่กลาวไววา การมีสวนรวมเปนกระบวนการ
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ทางสังคมที่บุคคลไปเกี่ยวของกับกลุม และตองการเห็นผลสําเร็จของการทํางานนั้น ๆ ดวย ดังนั้นการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาจึงอาจจะหมายถึงการที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ที่ถูกกําหนดขึ้นซึ่งการพัฒนาดังกลาวจะมีผลกระทบตอการใชทรัพยากรกอใหเกิดผูไดรับประโยชนและผูเสียประโยชน
เขารวมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาหรือทุกขั้นตอน เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เพื่อเกิดประโยชนตอคุณภาพชีวิตในทุกๆดานของประชาชน อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยระบุวา ระดับการมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลออยทุกดานอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ยังขาดการสงเสริมใหชุมชนมีจิตสํานึกตอปญหา และประโยชนรวมกันซึ่งเปนสิ่งที่จะตองรณรงคตอไปเพื่อใหประชาชน
ในชุมชนเกิดจากการพึ่งพาตนเอง
6. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับปานกลาง(xˉ = 3.70) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาการมี
สวนรวมในการทําใหชุมชนสะอาดเรียบรอย อยูในระดับมาก (ˉx = 3.78) และรองลงมา การมีสวนรวมในการลดขยะ
มูลฝอยในชุมชนอยูในระดับมาก (xˉ = 3.62) การมีรายไดจากการนําขยะมูลฝอยบางประเภทไปขายอยูในระดับมาก
เชนกัน (ˉx = 3.55) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุณียรัตน ยั่งยืน และคณะ (2556: 95) ซึ่งไดศึกษาเรื่องการ
วิจัยแบบมีสวนรวมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชนบานหัวหนอง ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวั ด
มหาสารคาม พบวา ประชาชนมีสวนรวมในผลประโยชนมากที่สุด ในประเด็นทําใหสามารถคัดแยกขยะไดถูกตองมาก
ขึ้น รองลงมา คื อ มี รายได เพิ่ม ขึ้ น จากการขายขยะใหกั บ ธนาคารขยะ ปริ ม าณขยะในครั ว เรื อ นลดลงมี จํา นวน
ครัวเรือนนําขยะไปใหกองทุนหมุนเวียนขยะกลับมาใชประโยชนใหมเพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีรายไดจากการขายขยะที่คัด
แยกประเภทโลหะแกวและพลาสติกเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเห็นไดวาการมีสวนรวมใน
ผลประโยชนจะทําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแจกจายผลประโยชนจากกิจกรรมของชุมชนอยางเสมอภาคกัน ทั้ง
ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทําใหประชาชนเห็นประโยชนและความสําคัญสงผลใหเกิดการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องในชุมชนตําบลออย อาจมีการพัฒนาโดยใหชุมชนเปนผูดําเนินการจัดการมูลฝอยดวยตนเอง เริ่มจาก
การใหความรูแกประชาชนใหสามารถคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน วิธีการจัดเก็บที่ถูกตอง การรวบรวม การจําหนาย
มูลฝอย การบริหารรายไดจากการจําหนายมูลฝอยนอกจากเปนการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมโดยคนในชุมชนเองแลว
กําไรซึ่งเปนผลพลอยไดยังสามารถนําไปใชในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน
7. การมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.03) แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวา การมี
สวนรวมในการแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และการมีสวน
รวมในการประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน อยูในระดับนอย (ˉx = 2.45 และ = 2.43 ตามลําดับ) ซึ่งกลุม
ตัวอยางเห็นวา ยังขาดการมีสวนรวมในการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ดวงใจ ปนตามูล (2555: 100) ที่ไดศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบมี
สวนรวมของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลบานโสก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ พบวา การมีสวนรวม
ในการประเมินผลอยูในระดับนอย โดยเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบานโสก ควรมีการรายงานผลการดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยแกชุมชน มีการวางแผนและกําหนดระยะเวลาติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานใหสามารถลดปริมาณขยะ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแกไขปญหาในการ
จัด การขยะมู ล ฝอย มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม และประเมิน ผลในการจั ด การขยะมู ลฝอย เพื่อ ให ก าร
ดําเนินงานตาง ๆ เปนไปไดดวยดีเมื่อดําเนินการแลวตองมีการติดตามประเมินผลนั้น ๆ เพื่อนําไปเปนขอเสนอแนะ
ในการดํ า เนิน งานต อ ไป สํ า หรั บ อบต.ออย อาจจะยั ง ขาดการประชาสั ม พั นธ ใ ห ประชาชนไดรับ ทราบ ซึ่ง การที่
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ประชาชนไดมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดใหขอมูลยอนกลับวามีความพึงพอใจ
กับการดําเนินงาน และทําใหทราบวาผลการดําเนินงานเปนไปตามที่คาดหวังไวหรือไม จะนําไปสูการไดมีสวนรวมใน
การปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรมีการรณรงคอยางตอเนื่องในเรื่องการคัดแยกมูลฝอยและการทิ้งมูลฝอย พรอมทั้งสนับสนุนดาน
อุปกรณในการจัดการมูลฝอยใหแกชุมชนอยางพอเพียงตอความตองการ และความเหมาะสมของแตละชุมชน
2. ควรสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในชุมชน มีการทํางานแบบมีสวนรวม ใหชุมชนวิเคราะหประเด็นปญหา
ใหแกนนําไดเรียนรูจากผูนําชุมชน และเจาหนาที่ ซึ่งเปนปจจัยในการนําไปสูความสําเร็จของการจัดการมูลฝอยของ
ชุมชน
3. ควรมีการจัดเก็บขยะอยางสม่ําเสมอเพื่อสรางความมั่นใจใหแกประชาชนในชุมชน มีการกําหนดจุดทิ้ง
มูลฝอยของแตละชุมชน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ในตําบลอื่น ๆ เพื่อ
เปรียบเทียบการมีสวนรวมที่คลายคลึงกัน และแตกตางอันจะนําไปสูการแกไขปญหา และขอบกพรองที่เกิดขึ้น
2. ควรมีการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ในตําบลอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความรวมมือในการดําเนินงานของหนวยงานใหมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ ไดดําเนินการสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งของ
ดร.รักษศรี เกียรติบุตร อาจารยที่ปรึกษา ที่กรุณาใหความรู คําปรึกษา คําแนะนํา ขอคิดเห็น แกไขขอบกพรองตาง ๆ
ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูใหแกผูวิจัย ตลอดจนเจาหนาที่ทุกทานที่อํานวยความสะดวก และชวยเหลือประสานงานใหการศึกษาคนควา
ดวยตนเองครั้งนี้สําเร็จดวยดี
ขอขอบพระคุณ นายจรัญ กาญจนปญญานนท นายอําเภอปง นายประสงค หาลือ สาธารณสุขอําเภอปง
ดร.พงษสนิท คุณนะลา อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดกรุณาตรวจสอบแกไขความ
ถูกตองของเครื่องมือในการเก็บขอมูลทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณปลัด ประธานสภา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลออย กํานัน ผูใหญบาน และประชาชน
ในตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ที่ไดใหความรวมมือในการใหขอมูล อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลเปน
อยางดียิ่ง
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การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ
ของเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูบริหารของเทศบาลเมืองพะเยา
จํานวน 4 คน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา จํานวน 6 คน รวม 10 คน โดยการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณ
กลุมไดแก ประธานผูสูงอายุ จํานวน 14 คน พนักงานผูปฏิบัติหนาที่ในกองสวัสดิการ จํานวน 5 คน วิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิเคราะห พบวา 1) ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ยังขาดงบประมาณการดูแล
ผูสูงอายุ และบุคลากรเฉพาะดานที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษา 2) ดานรายได พบวา งบประมาณมีจํานวนจํากัดและการ
สนับสนุนไมตอเนื่อง 3) ดานที่พักอาศัย พบวา เจาหนาที่ตรวจเยี่ยมใชระยะเวลาหางกันมาก และขาดงบประมาณ
สนับสนุนสรางบานใหกับผูสูงอายุที่ไรที่อยูอาศัย 4) ดานนันทนาการ พบวา ขาดงบประมาณจัดกิจกรรม และไม
ตอเนื่อง 5) ดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง พบวา บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ 6)
ดานการสรางบริการสังคมและเครือขายการเกื้อหนุน พบวา กิจกรรมผูสูงอายุไมมีหนวยงานอื่น ๆ เขารวม และ
ผูสูงอายุเขารวมมีจํานวนนอย
งานวิจัยนี้ มีแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของเทศบาลเมืองพะเยา
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดังนี้ (1) จัดทําโครงการ ตั้งไวในเทศบัญญัติแตละป (2) มีการประสานความรวมมือ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อรวมวางแผน (3) มีการลงพื้นที่ ติดตาม และรายงานผลอยางตอเนื่อง (4) จัดตั้งศูนยดูแลผูสูงอายุ
และมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษา (5) จัดใหมีหนวยบริการดูแลผูสูงอายุเชิงรุกในแตละชุมชน
คําสําคัญ: แนวทาง การเสริมสรางประสิทธิภาพ การดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ
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Abstract
This qualitative study aimed to investigate problems and obstacles affecting the enhancement on the
efficiency of the elderly care in Muang District Municipality,Phayao and to seek for the quidelines to enhance the
efficiency of the elderly care. Data was collected from key informants consisted of 4 administrators and 6
members of the Municipal Council by an in-depth interview and followed by a focus group from 14 leaders of
the elderly from 14 communities and 5 officials from Division of social Welfare. The data was done by vsing
content analysis.
The findings of problems and obstrucles were as follows : 1) health and health care; lack of budget to
run the elderly care activities and expert to give the advice regarding the elderly’s health. 2) revenue; the
limitation and the discontinuity of budget to support the elderly’s career. 3) residence; the long duration of the
official’s visit and the lack of budget to construct the elderly’s residence for those who were homeless. 4)
recreation; the deficiency and the discontinuity of budget to support a wide rariety of activities. 5) social security,
family, caretaker and protection; the insufficiency of health personnel to take care of the elderly in each activity
run by the municipality and 6) social service and supporting network; lack of cooperation from other agencies,
public relations and a few number of the elderly taking part in the activity. The guidelines enhancing the
efficiency of the elderly care were as follows : 1) There should be a project regarding the elderly health care
containing in an annual municipal law or plan continuously and comprehensively 2) There should be a
collaboration from the regional official agencies and the private sectors to contribute to the complete plan fo the
elderly care 3) There should be a consistant follow up and report 4) There should be a center in each community
and 5) A service unit for elderly care in each community.
Keywords: Guidelines, Efficiency Enhancement, Elderly Care Operation

บทนํา
การเปนผูสูงอายุเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งไมใชโรคแตเปนไปตามวัยขึ้นอยูกับกรรมพันธุ
สิ่งแวดลอมจากจํานวน และสัดสวนประชากรสูงอายุโลกไดมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง องคการอนามัยโลก (World
Health Organization : WHO) ไดตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุ จากการประชุมสมัชชาวาดวยผูสูงอายุโลก ที่
กรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลีย ในพุทธศักราช 2525 ไดใหความหมายของผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ป
ขึ้นไป ประชากรโลกทั้งหมดเกือบ 6,000 ลานคน หรือรอยละ 10 จะมีผูสูงอายุประมาณ 2 พันลานคน (เอนก นาม
วงษ, 2556 หนา 1)
กลุมประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย มีแนวโนมใหญโตขึ้นดวยเหตุในดานดีหลายประการ (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2557 หนา 4) ไดจัดทําการสํารวจประชากรสูงอายุมาแลว ผลจากการสํารวจ พบวา ประเทศไทยมีจํานวน
และสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว พุทธศักราช 2537 มีผูสูงอายุคิดเปน รอยละ 6.8 ของประชากรทั้ง
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ประเทศ ป พุท ธศั กราช 2545 และป พุท ธศั กราช 2550 เพิ่ มขึ้ นเปน รอ ยละ 9.4 และ 10.7 ตามลํา ดับ และในป
พุทธศักราช 2554 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 12.2 การเปนสังคมสูงวัย คือ การที่มีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น (ประชากร
อายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด)
เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตระหนัก และให
ความสําคัญกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ภายใตกรอบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อใหคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการและการใหบริการดานตาง ๆ แกผูสูงอายุ จัดทํากิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนจัดบริการดูแลผูสูงอายุรวมกับความตองการของประชาชนที่ไดยื่นขอความชวยเหลือ ขณะเดียวกันปญหา
จํานวนผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น จากการสํารวจขอมูลประชากร พุทธศักราช 2558 มีประชากรทั้งสิ้น 17,338 คน ประชากร
สูงอายุจํานวน 4,100 คน คิดเปนรอยละ 23.65 เพิ่มขึ้นจากปพุทธศักราช 2548 จํานวนผูสูงอายุ 2,909 คน คิดเปน
รอยละ 16.78 (สถิติประชากรขอมูลทองถิ่นเทศบาลเมืองพะเยา 2548 – 2558) ไดจัดทําโครงการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุใหการดํารงชีวิตอยูอยางมีคา มีโอกาสไดแสดงออกในกิจกรรมตาง ๆ แตการดําเนินงานดังกลาวยังไม
ครอบคลุมเทาที่ควร จากการสัมภาษณผูเกี่ยวของในเบื้องตน ปญหาผูสูงอายุในพื้นที่มีความยากจน รายงานสรุปผล
จากโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนดานสุขภาพ และการรักษาพยาบาล ดานรายได ดานที่พักอาศัย ดาน
นันทนาการ ดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง และดานการสรางบริการและเครือขาย
การเกื้อหนุน เปนตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ
ของเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของ
เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของ
เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของเทศบาลเมือง
พะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของเทศบาลเมืองพะเยา
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดการดําเนินงานตามมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดการดําเนินงานตามมาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนามาใชในการวิจัย
และผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ป ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ที่ ส ง ผ ล ต อ ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานดู แ ลผู สู ง อายุ ข อง
เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
1) ดานสุขภาพละการรักษาพยาบาล
2) ดานรายได
3) ดานที่พักอาศัย
4) ดานนันทนาการ
5) ดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแ ล
และการคุมครอง
6) ด า นการสร า งบริ ก ารสั ง คมและเครื อ ข า ย
การเกื้อหนุน

แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ดํ า เนิ น ง า น ดู แ ล ผู สู ง อา ยุ
ของ เทศบาล เมื อ งพะ เยา
อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

แ น ว คิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ใ น ก า รปฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
อ ง ค ก ร แ ล ะ แ น ว คิ ด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดทีใ่ ชในการวิจัย

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ไดวิจัย “แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของเทศบาล
เมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” ผูวิจัยไดกําหนดกลุมผูที่ใหขอมูลสําคัญ โดยใชคุณสมบัติของความเปน
บุคคลที่เกี่ยวของในสวนของผูกําหนดนโยบาย ผูตรวจสอบนโยบาย ผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และประธานผูสูงอายุ
แตละชุมชนในฐานะผูมีสวนรวมในกระบวนการ และผูไดรับผลจากการดําเนินนโยบายเปนเกณฑในการเลือกประชากร
และกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลสําคัญในการตอบโจทยการวิจัย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 29 คน จําแนกออกเปน 4 กลุม (1) กลุมผูบริหารของ
เทศบาล เมื อ งพะเยา ได แ ก นายกเทศมนตรี เ ทศบาลเมื อ งพะเยา ปลั ด เทศบาลเมื อ งพะเยา ผู อํ า นวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการกองสวัสดิการโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) จํานวน 4 คน
(2) กลุมประธานผูสูงอายุในแตละชุมชนจํานวน 14 คน โดยการสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) (3) กลุม
พนักงานผูปฏิบัติหนาที่ในกองสวัสดิการ จํานวน 5 คน โดยการสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) (4) กลุม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา ตําบลเวียง และตําบลแมต๋ํา ตําบลละ 3 คน รวมจํานวน 6 คน โดยการสัมภาษณเชิง
ลึก (In Depth Interview)
เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจั ยใช วิธี การสัม ภาษณ โดยใช แบบสัม ภาษณเปนเครื่อ งมื อในการเก็ บรวบรวมขอมู ล ดังนี้ (1) แบบ
สัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก กลุมผูบริหารของ
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เทศบาล เมืองพะเยา และกลุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา (2) แบบสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews)
เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญในกลุมพนักงานผูปฏิบัติหนาที่ดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ และ
กลุมประธานผูสูงอายุแตละชุมชน ผูมีสวนรวมในกระบวนการและผูไดรับผลจากการดําเนินนโยบาย
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) และแบบสัมภาษณกลุม (Focus
Groups Interviews) ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน โดยใชคุณวุฒิดาน
การศึกษา ประสบการณ และความเชี่ยวชาญเปนเกณฑในการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลง ไดแก (1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูล
ที่ผูวิจัยไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ดังนี้ (1.1) จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In Depth
Interview) จากกลุ ม ผู บ ริ ห าร ซึ่ ง เป น ผู กํ า หนดนโยบาย ควบคุ ม กํ า กั บ การดํ า เนิ น งานดู แ ลผู สู ง อายุ ได แ ก
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมื อ งพะเยา ปลั ด เทศบาลเมื อ งพะเยา ผู อํ า นวยการกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการ และกลุมผูตรวจสอบนโยบาย ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา (1.2) จัดเก็บขอมูล
โดยใชแบบสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) ผูใหขอมูลสําคัญ คือ กลุมผูไดรับผลจากการดําเนินนโยบาย
ไดแก กลุมประธานผูสูงอายุในแตละชุมชน และกลุมผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดแก กลุมพนักงานผูปฏิบัติหนาที่
กองสวัสดิการ (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสาร การทบทวนแนวคิด
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย ที่เกี่ยวของ ไดแก สิ่ งพิมพ ขอ มูลที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ต ไดกําหนดวิธีการเก็ บ
รวบรวมขอมูล ดังนี้ (2.1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก
หนังสือ สิ่งพิมพ ขอมูลที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ต (2.2) การสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) เปนการสัมภาษณ
ตัวตอตัว แบบเผชิญหนา ผูสัมภาษณจะเริ่มตนจากการแนะนําตัวเอง วัตถุประสงคของการมาสัมภาษณ และสราง
ความเปนกันเองกับผูถูกสัมภาษณมากที่สุด ผูสัมภาษณจะจดบันทึกคําตอบทั้งหมดลงในแบบสัมภาษณ จากนั้นเปน
การสัมภาษณแบบคําถามปลายเปด โดยนําเขาสูประเด็นการวิจัย และปลอยใหผูถูกสัมภาษณมีอิสระในการตอบให
มากที่สุด (2.3) การสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) เปนการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ สัมภาษณพรอมกัน
ในเวลาเดียวกัน เปนกลุมทุกคนตอบคําถามเดียวกัน เพื่อตองการเปดโอกาสผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น
การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Analysis) ซึ่ง เก็ บ ข อ มูล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ เน น การใช อั ต วิ สั ย
(Subjectivity) ผูวิจั ยไดตรวจสอบขอมู ลและสิ่ งที่ คนพบแบบสามเสา (Triangulation) เพื่อเปนแนวทางยืน ยันความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได (Reliability) ของขอมูลและสิ่งที่คนพบ ไดแก 1) การตรวจสอบสามเสาดาน
ขอมูล เปนการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ วามีความเหมือนหรือสอดคลองกันหรือไม 2) การตรวจสอบสาม
เสาดานแนวคิด (Conceptual Triangulation) เปนการใชมุมมองของแนวคิดตาง ๆ มาพิจารณาขอมูลชุดเดียวกัน 3) การ
ตรวจสอบสามเสาดานสหวิทยาการ (Interdisciplinary Triangu-lation) เปนการใชสหวิทยาการมารวมอธิบายขอคนพบ
ตาง ๆ
การสังเคราะหงานวิจัยนี้เปนการสังเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) โดยนําผลงานวิจัยอื่นมา
บูรณาการหาขอสรุปรวมกันในเรื่องที่วิจัย มีขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ไดแก 1) การสังเคราะห
แนวคิด และทฤษฎี และ 2) การสังเคราะหขอคนพบจากผลงานวิจัย
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การนําขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทําการวิเคราะห ภายใตวิธีการที่สําคัญ ดังนี้
1) การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูใหเปน
ระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลหมวดการสัมภาษณ เปนตน 2) การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic
Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ มาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุป 3) การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา
(Content Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหถึงเนื้อหาสาระในประเด็นหรือเรื่องนั้น ๆ

ผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแล
ผูสูงอายุของเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแล
ผูสูงอายุของเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเสนอแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของ
เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
1. ผลการวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ
ของเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในหัวขอนี้มีประเด็นยอย ประกอบดวย
1.1 ปญหา อุปสรรค ที่ สง ผลตอการเสริ มสรางประสิ ทธิภ าพในการดําเนิน งานดูแ ลผู สูงอายุ ของ
เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผูที่ใหขอมูลสําคัญ มีจํานวนทั้งสิ้น 29 คน จากการสัมภาษณ
ประเด็นปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทั้ง 6 ดาน (1.1.1) ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล พบวา ยังขาดงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม และบุคลากรเฉพาะดานใหคําแนะนํา คําปรึกษา (1.1.2) ดานรายได พบวา งบประมาณมีจํานวนจํากัด
และไมตอเนื่อง (1.1.3) ดานที่พักอาศัย พบวา เจาหนาที่ไปตรวจเยี่ยมใชระยะเวลาหางกันมาก และยังขาดงบประมาณ
สรางบานใหผูสูงอายุที่ไรที่อยูอาศัย (1.1.4) ดานนันทนาการ พบวา ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนจัดกิจกรรมตาง
ๆ และไมตอเนื่อง (1.1.5) ดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง พบวา บุคลากรมีจํานวนไม
เพียงพอในแตละกิจกรรม (1.1.6) ดานการสรางบริการสังคมและเครือขายการเกื้อหนุน พบวา กิจกรรมผูสูงอายุไมมี
หนวยงานอื่นๆ เขารวม และผูสูงอายุเขารวมมีจํานวนนอย
2. ผลการวิเคราะหเสนอแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของเทศบาล
เมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การสัมภาษณผูที่ใหขอมูลสําคัญ จํานวนทั้งสิ้น 29 คน มีแนวทางการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ เพื่อนําไปสูแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน
และขั้นพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พบวา (1) จัดทําโครงการตั้งไวในเทศบัญญัติแตละปเพื่อดูแลผูสูงอายุใหทั่วถึง
และตอเนื่อง (2) มีการประสานความรวมมือหนวยงานภาคตาง ๆ เพื่อรวมวางแผนการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ (3)
จัดใหมีการลงพื้นที่ ติดตาม และรายงานผลอยางตอเนื่อง (4) จัดตั้งศูนยดูแลผูสูงอายุในแตละชุมชน และมีเจาหนาที่
ประจําศูนย (5) จัดใหมีหนวยบริการดูแลผูสูงอายุเชิงรุก
นอกเหนือจากแนวทางขางตนที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณกลุม ผูวิจัยมีแนวทางเพิ่มเติม
คือ จากการที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่วิจัย พบวา หนวยงานเทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนและสงเสริม
งานดูแลผูสูงอายุดานตาง ๆ ในแตละกิจกรรมดําเนินไปในลักษณะแยกสวน หากแตความเปนจริงยังมีปญหาเชิงระบบ
อื่น ๆ เกี่ยวกับผูสูงอายุที่กําลังรอคอยการแกไขอยางจริงจัง ควรใหมีการบูรณาการอยางเปนระบบ โดยบูรณาการทั้ง
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สุขภาพกาย จิต และ สังคมไปพรอมๆ กัน โดยใชชุมชนเปนฐาน เนื่องจากชุมชนเปนผูใกลชิดผูสูงอายุมากที่สุด และ
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

สรุปผลการศึกษา
ผูวิจัยนําเสนอสรุปผลเปน 2 สวนตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังนี้
1. สรุปผลการวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ดูแลผูสูงอายุของเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา
ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล, ดานรายได, ดานที่พักอาศัย และดานนันทนาการ ยังขาดงบประมาณ
ดูแลผูสูงอายุ สวนดานที่พักอาศัย ยังพบวา เจาหนาที่ตรวจเยี่ยมบานผูสูงอายุใชระยะเวลาหางกันมาก ดานความ
มั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแลและการคุมครอง พบวา บุคลากรและเจาหนาที่ที่ทําหนาที่บริการดูแลผูสูงอายุ มี
จํานวนไมเพียงพอในแตละกิจกรรมที่เทศบาลจัดใหมีขึ้น และดานการสรางบริการสังคม และเครือขายการเกื้อหนุน
พบวา กิจกรรมผูสูงอายุไมมีหนวยงานอื่น ๆ เขารวม และผูสูงอายุเขารวมมีจํานวนนอย จากการสัมภาษณนายสะอาด
(นามสมมติ) กลาววา ผูสูงอายุสวนมากยากจน จะไมคอยใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของผูสูงอายุเมื่อไมมี
คาตอบแทน จํานวนเงินเพียงเล็กนอยเมื่อไดรับจะดีใจและเขารวมกิจกรรมอยางมีความสุข สามารถนําเงินที่ไดรับ
จับจายซื้อของกลับบาน ดานนางแกวดี (นามสมมติ) กลาววาอยากเขารวมกิจกรรมแตกิจกรรมจัดชุมชนอื่นตองมี
คาใชจาย และกลัวประสบอุบัติเหตุระหวางเดินทางไปรวมกิจกรรม
2. สรุปผลการวิเคราะหเสนอแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ
ของเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยจัดทําโครงการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุตั้งไวใน
เทศบัญญัติแตละปเพื่อดูแลผูสูงอายุใหทั่วถึงและตอเนื่อง มีการประสานความรวมมือหนวยงานตาง ๆ เพื่อรวมวาง
แผนการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ จัดมีการลงพื้นที่ ติดตาม และรายงานผลอยางตอเนื่อง จัดตั้งศูนยดูแลผูสูงอายุใน
แตละชุมชนมีเจาหนาที่ประจําศูนย และจัดใหมีหนวยบริการดูแลผูสูงอายุเชิงรุกในแตละชุมชน นอกเหนือจากแนวทาง
ขางตนที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณกลุม ผูวิจัยมีแนวทางเพิ่มเติม คือ ใหมีการบูรณาการอยางเปน
ระบบ ดานตาง ๆ ในแตละกิจกรรม โดยบูรณาการทั้งสุขภาพกาย จิต และสังคมไปพรอม ๆ กัน โดยใชชุมชนเปนฐาน
เนื่องจากชุมชนเปนผูใกลชิดผูสูงอายุมากที่สุด และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
การอภิปรายผลกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลกับแนวคิดในบทที่ 2 ซึ่งไดแก แนวคิดการบริหารงานและประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานขององคกร และแนวคิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ดังนี้ (1) ประเด็นการบริหารงาน และ
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานขององคกร เปนประเด็นที่ผูวิจัย กลาวถึง และมีความเห็นวาเปนประเด็นหัวใจสําคัญ
เนื่องดวยประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติง านขององคกรจะประสบความสําเร็จ จําเปนตองอาศัย องคประกอบหลาย
ประการ เชน การจัดการองคการ แผนปฏิบัติการ การตั้งงบประมาณ การมีสวนรวม (2) ประเด็นประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ซึ่งเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ผูวิจัย เห็นวา เปนประเด็นหัวใจสําคัญอีกเชนกัน เนื่องดวยการ
ดําเนินงานดูแลผูสูงอายุเปนการใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่ตองการพึ่งพา เปนผูสูงอายุที่เปนมนุษยที่มีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงไมคงที่ตลอดเวลา ตองการดูแล การชวยเหลือ การประคับประคอง การสนับสนุน จึงมุงหวังใหเกิดการ
ดูแลผูสูงอายุใหเห็นถึงทิศทางการดูแลผูสูงอายุอยางเปนระบบ เชน การสรางเครือขาย การดําเนินงานภาครัฐ ในบาน
และชุมชน เปนตน
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เมื่อนํามาอภิปรายกับงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 พบประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจ ธมนวรรณ ชุมเย็น
(2557) ไดศึกษา แนวทางการดําเนินงานจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ มีผลการวิจัยจํานวนหนึ่งที่ผูวิจัยเห็นวาเกี่ยวของ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัย ไดแก ควรเพิ่มบุคคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานใหเพียงพอ และสงเสริม
ใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยนี้สอดคลองเพราะการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ตองมี
จํานวนบุคลากรมาก และมีความรูความสามารถเฉพาะดานในการใหคําแนะนํา คําปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ
ผูสูงอายุ วิชา เรืองศิลป (2552) ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลการดําเนินงานดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัย คือ ปญหา และอุปสรรคที่พบมาก ดานการเงิน / งบประมาณ อภิชัย
บวรปราโมทย (2553) ไดศึกษาการจัดบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ มีผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ
ผูวิจัย คือ ผูสูงอายุยากจนไมมีรายได พักอาศัยอยูกับบุตรหลาน ไมมีการสํารวจขอมูลความเปนอยูของผูสูงอายุ
งบประมาณกับสัดสวนของผูสูงอายุไมสมดุลกัน ขาดการมีสวนรวมของผูสูงอายุและประชาชนในการรวมดําเนินงาน
กิจกรรม การจัดสวัสดิการ และขาดการประชาสัมพันธ
กลาวโดยสรุป แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ฐานความคิดเบื้องตน
สอดคลองกับผลการวิจัยที่กลาวมาในระดับหนึ่ง โดยมีนัยวา การดําเนินงานดูแลผูสูงอายุใหมีการบูรณาการอยางเปน
ระบบ ใชบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวนในพื้นที่ในลักษณะ “พื้นที่ – พันธกิจ – การมีสวนรวม” โดยบูรณาการ
ทั้งสุขภาพกาย จิต และสังคมไปพรอม ๆ กัน การสรางเครือขาย การบริหารจัดการองคกรภาครัฐ ในบาน และชุมชน
ใชชุมชนเปนฐานเนื่องจากชุมชนเปนผูใกลชิดผูสูงอายุมากที่สุด การสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารที่จําเปนเพื่อ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ควรนําเสนองานวิจัยนี้ไปยังคณะผูบริหารเทศบาลเมืองพะเยา นําเขาสูแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา และ
ตราเป น เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาล เพื่ อ นํ า เรี ย นสภาเทศบาลตรวจสอบ และให ค วามเห็ น ชอบ โดยทั้ ง นี้ ก อ นนํ า เข า สู
กระบวนการของแผนพัฒนา งานวิจัยนี้ควรนําเสนอในการประชาคมเพื่อประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในการรับรู
งานวิจัยนี้ เปนการกระตุนใหชุมชนของเทศบาลเมืองพะเยา เห็นผลการนํางานวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางการดําเนินงาน
ดูแลผูสูงอายุอยางจริงจัง และตอเนื่อง ใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึก ษาผลการดํ าเนิน งานดู แลผูสู งอายุ ของเทศบาลเมื องพะเยา ภายหลัง จากการนํา ขอ เสนอแนะ
งานวิจัยนี้ไปปรับใชในทางปฏิบัติ
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บทบาทและสถานภาพของผูนําชุมชนในการอนุรักษปาไม ศึกษากรณี บานน้ําปาก
ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
Role and Status of community leaders in forest conservation: A case study of
Ban numpak, Tanchum sub-district, Thawangpha district, Nan Province
ศฤงคาร กันทะวัง 1* และพงษสนิท คุณนะลา 2
4

5

Saringkhan Kantawang1* and Pongsanit Koonnala2
บทคัดยอ
การศึ กษาครั้ง นี้มี วัต ถุ ประสงค เพื่ อ ศึก ษาบทบาท อํ านาจหน า ที่ และสถานภาพของผูนํ าชุ มชน ปญ หา
อุปสรรค และแนวทางในการอนุรักษปาไมของบานน้ําปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน กลุมผูใหขอมูลที่
ใชในการศึกษา จําแนกตามคุณสมบัติแบงเปน 2 กลุม รวมจํานวน 14 คน คือ 1) ผูนําแบบทางการ ไดแก นายอําเภอ
ทาวังผา ปลัดอําเภอ ฝายความมั่นคงอําเภอทาวังผา หัวหนาอุทยานแหงชาตินันทบุรี หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําสบ
สาย ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลตาลชุม (บานน้ําปาก) 2) ผูนําไมเปนทางการ
ไดแก ปราชญชาวบาน ประธานกลุมสตรี ประธานกลุมผูสูงอายุ ผูทรงคุณวุฒิ และอาสาพัฒนาหมูบานบานน้ําปาก ใช
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview) ในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณโดยการจําแนก และจัดระบบขอมูลใหเปนหมวดหมู เรียงตามประเด็นคําถาม แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหา
คําตอบและขอสรุปในการตอบปญหาการวิจัย และวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว
ผลการศึกษา พบวา 1) บทบาท อํานาจหนาที่ และสถานภาพของผูนําชุมชนบานน้ําปาก ในการอนุรักษปาไม
พบวา ผูนําชุมชนบานน้ําปาก ในการอนุรักษปาไม จําแนกตามสถานภาพแบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูนําแบบเปน
ทางการ และผูนําแบบไมเปนทางการ โดยมีบทบาท และอํานาจหนาที่ ดังนี้ คือ 1.1) ผูนําแบบเปนทางการ มีบทบาท
และหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย ในการปองกัน ปราบปรามผูกระทําความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับปาไม 1.2)
ผูนําแบบไมเปนทางการ มีบทบาท และอํานาจหนาที่ คือ สนับสนุน และมีสวนรวมในการทํางานรวมกับผูนําอยางเปน
ทางการในการสงเสริม สนับสนุน สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษปาไม เปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษ
ปา 2) ปญหาและอุปสรรค ในการอนุรักษปาไม พบวา พื้นที่ปาสวนใหญเปนภูเขาสูงชัน การเขาถึงเปนไปดวยความ
ยากลําบาก รัฐไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง มีการตัดไมทําลายปาเพื่อขยายพื้นที่ทําการเกษตร และงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํากัด 3)แนวทางการอนุรักษปาไม พบวา ครอบครัวควร
ปลูกฝ งคา นิยมและจิ ตสํา นึก ใหความรู และสรา งความเข าใจใหกับ เยาวชนเกี่ยวกับความสํ าคัญ ของป าไม และ
ผลกระทบที่เกิดจากการบุกรุกทําลายปา และสงเสริมใหเยาวชนมีสวนรวมในการอนุรักษ และฟนฟูปา
คําสําคัญ: บทบาท ผูนําชุมชน การอนุรักษปาไม
1
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Abstract
This research aimed to study the role, authority and status of community leaders, along with
problems,obstacles and guidelines on forest conservation of Ban Numpak, Tanchum Sub-district, Thawangpha
District, Nan Province. Data providers were divided into two groups with a total of 14 people as follows: 1)
Formal leaders, including the Thawangpha Chief District Officer, Thawangpha District bailiffs responsible for
security forces, Nantaburi Superintendent, Head of Subsai Watershed Management Unit, the headman, the
assistant headman and the members of Tanchum Sub-district Administrative Organization. 2) Informal leaders
including local intellectuals, the president of woman 's group, the president of elderly group, the luminaries and
volunteers of Ban Numpak village. Semi-structured interviews were conducted to collect data. Data were
analyzed by classification and organizing information into catagories by question then find the answers and
conclusions of the research problem and research objectives set.
The research results were as follows : 1) The role, authority and status of Ban Numpak community
leaders in forest conservation divided into two groups, Formal leaders and Informal leaders, consisted of the
following roles and authority : 1.1) Formal leaders hold the role and authority of law enforcement in the
prevention and suppression of Forest law offenders. 1.2) Informal leaders possess the roles and responsibilities in
supporting and participating in co-operation with the formal leaders in promoting awareness of forest
conservation, along with setting a good example in conserving the forest. 2) Problems and obstacles in forest
conservation were that the forest area were mostly steep hills, making access difficult. Therefore, the state have
been unable to take care of the area thoroughly. Moreover, there are deforestation to expand agricultural areas.
Also, financial support from state and local government is limited. 3) Guidelines on conserving the forest include
instilling values and awareness, knowledge and understanding to youths about the importance of forests and the
effect of deforestation, and also encouraging young people to participate in the conservation and restoration of
forests.
Keywords: Role, Community leaders, Forest conservation

บทนํา
สถานการณปาไมในภาคเหนือ พบวา ปจจุบันมีพื้นที่ปาทั้งสิ้นประมาณ 56,537,481 ไร คิดเปนรอยละ
52.60 ของพืน้ ที่ (กรมปาไม, 2557, สื่อออนไลน) ซึ่งลดลงจากเมื่อป พ.ศ. 2516 ประมาณรอยละ 14.09 ซึ่งสาเหตุที่
ทําใหปาไมลดลง เนื่องมาจากมีการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม การตัดไมเพื่อการคา หรือเพื่อปลูก
สรางบานเรือน ของประชาชน รวมถึงการบุกรุกพื้นที่ปาของนายทุนเพื่อทําธุรกิจเชิงพาณิชย
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(ที่มา: บัณฑูร ล่ําซํา, 2557, สือ่ ออนไลน)
จังหวัดนาน เปนจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีพื้นที่ปาลดลง จากขอมูลของกรมปาไม พบวา
ในป พ.ศ. 2519 พื้นที่ปาไมของจังหวัดนาน มีทั้งหมด 5,280,625 ไร คิดเปนรอยละ 73.94 ของพื้นที่ทั้งหมด และใน
ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) มาใชในการสํารวจพื้นที่ปาไมในจังหวัดนาน พบวา ในป พ.ศ.2548
จังหวัดนาน มีพื้นที่ปาไม 8,393 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,245,625 ไร คิดเปนรอยละ 69 ของพื้นที่ทั้งหมด และในป
2556 จังหวัดนานมีพื้นที่ปาไม 7,036.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,397,673.20 ไร คิดเปนรอยละ 57.32 ของพื้นที่
ทั้งหมด และปาของจังหวัดนานเปนปาตนน้ําของแมน้ํานาน และแมน้ํายม ซึ่งไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา ทีห่ ลอเลี้ยงผูคน
ตลอดลุมแมน้ําเจาพระยา แตปจจุบันพื้นที่ปาไมของจังหวัดนานถูกบุกรุกอยางหนักเพื่อใชปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว เชน
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว การเผาปาเพื่อประโยชนในการลาสัตว การตัดไมเพื่อการคา จนเกิดผลการกระทบตอดิน
และน้ํา สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําลง รวมถึงเกิดอุทกภัยและดินถลมตามมา ขอมูลสถิติปาไม พบวา พื้นที่
ปาไมของจังหวัดนานในชวง 10 ป (2547-2556) ลดลงถึง 657,777 ไร หรือมีการบุกรุกปาเฉลี่ย 65,777 ไรตอป ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาพื้นที่ปาไมของจังหวัดนานที่เปนปาตนน้ําที่สําคัญนั้น ยังคงถูกบุกรุกทําลายอยางตอเนื่อง (กรมปาไม,
2557, สื่อออนไลน)
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ภาพ 1 แสดงแผนที่ตาํ แหนงจุดความรอนสะสม ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ วิเคราะหจากดาวเทียม
ระบบ MODIS ระหวางวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2558
(ที่มา: กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2558, สื่อออนไลน)
ตาราง 1 แสดงจํานวนจุดความรอน เขตภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด ระหวางวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน
2558
จังหวัด

แมฮองสอน
นาน
ตาก
เชียงใหม
เชียงราย
แพร
ลําปาง
พะเยา
ลําพูน

ปา
อนุรักษ
150
120
94
50
51
5
38
24
0

ปาสงวน
แหงชาติ
249
238
147
165
77
79
36
8
5

เขต
สปก.
0
6
1
4
0
3
5
0
0

การใชประโยชนทดี่ ิน
พื้นที่
พื้นที่ริมทางหลวง ชุมชนและ
การเกษตร
(250 ม.)
อื่นๆ
30
1
21
6
8
11
2
0
2
7
2
9
2
1
1
6
0
5
4
6
4
0
0
2
0
1
2

ที่มา: กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2558, สื่อออนไลน
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จุด Hotspot
451
389
246
237
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจํานวนปาไมที่ลดลง ทําใหเกิดภัยธรรมชาติตามมา เชน เกิดภาวะโลกรอน น้ําทวม
วาตภัย จากขอมูลการสํารวจของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2558, สื่อออนไลน) พบวา ในป 2558
ภาคเหนือมีจุดความรอนสะสมอยูที่ 8-451 จุด โดยจังหวัดที่มีจุดความรอนสะสมมากที่สุด คือ จังหวัดแมฮองสอน
(451 จุด) รองลงมา คือ จังหวัดนาน (389 จุด) จังหวัดตาก (246 จุด) จังหวัดเชียงใหม (237 จุด) จังหวัดเชียงราย
(132 จุด) จังหวัดแพร (98 จุด) จังหวัดลําปาง 93 จุด) จังหวัดพะเยา (34 จุด) และจังหวัดลําพูน (8 จุด) ตามลําดับ
ในป 2551 ไดเกิดอุกภัยและดินโคลนถลมอยางรุนแรงในหมูบานน้ําปาก หมูที่ 7 ตําบลตาลชุม อําเภอทาวัง
ผา จังหวัดนาน ซึ่งเปนหมูบานที่ตั้งอยูหุบเขาริมลําหวยสาย ซึ่งเปนลําน้ําสาขาของแมน้ํานาน ทําใหบานเรือน ไรนา
สัตวเลี้ยงเสียหายอยางรุนแรง ซึ่งการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ ถือเปนครั้งใหญของหมูบาน หลังเหตุการณครั้งนั้น ทําให
หนวยงาน องคกรตาง ๆ ไดเขามาชวยเหลือเยียวยา และฟนฟูชุมชนหลากหลายรูปแบบ แตสิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงมาก
คือ การฟนฟูปาตนน้ํา เพื่อลดการไหลบาของน้ําปาลง จนในป 2552 โครงการปดทองหลังพระ สืบสานตามแนว
พระราชดําริ ในจังหวัดนาน ก็ไดคัดเลือกพื้นที่บานน้ําปากเปนพื้นที่นํารองของโครงการตนแบบของการจัดการปาไม
โดยวิถี และภูมิปญญาของชุมชนดูแลปาตนน้ํานาน สาขาหวยน้ําสาย เนื่องจากบานน้ําปาก มีลักษณะที่ตั้งเปนแอง
ตั้งอยูในพื้นที่ริมหวยสาย ซึ่งเปนลําน้ําสาขาของแมน้ํานาน เปนพื้นที่เสี่ยงภัย ฤดูน้ําหลากก็เกิดอุทกภัย ฤดูแลงก็แหง
เหือด ปจจุบันบานน้ําปาก เปนหมูบานชุมชนเขมแข็ง ประชาชนในหมูบานไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการดํารงชีวิตประจําวัน มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได
จากขอมูลเบื้องตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาบทบาท อํานาจหนาที่ และสถานภาพของผูนําชุมชน
ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ศึกษาปญหา อุปสรรค ที่มีผลตอการอนุรักษปาไม และศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมของบานน้ําปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ใหเกิดความยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาท อํานาจหนาที่ และสถานภาพของผูนําชุมชนในดานการอนุรักษปาไม ของบานน้ําปาก
ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ในการอนุรักษปาไมของบานน้ําปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัด
นาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษปาไมของบานน้ําปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน

กรอบแนวคิดการศึกษา
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา ผูนําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการสราง
กระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษปาไมในชุมชน โดยเชื่อมโยงกับความรูและประสบการณ และแหลงเรียนรูในปา
ชุมชน ซึ่งสามารถนําประสบการณมาถายทอดเรื่องราวในอดีตใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้น นําความรูมาถายทอดให
ประชาชนรูจักทรัพยากรในปาชุมชน ทั้งพืชพันธุไมสมุนไพร ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงนําภูมิปญญา วัฒนธรรม
ความเชื่อมาเชื่อมโยงในการจัดการปา ดังนั้น ในการศึกษา เรื่อง บทบาทและสถานภาพของผูนําชุมชนในดานการ
อนุรักษปาไม ของบานน้ําปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชใน
การศึกษา ดังนี้
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บทบาท อํานาจหนาที่ และสถานภาพ
ของผูนําชุมชน ในการอนุรักษปาไม ไดแก
1. ดานการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกปาไม
2. ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ปญหา อุปสรรค ในการอนุรักษปาไม ไดแก
1. ปญหาที่เกิดจากลักษณะหรือสภาพของพื้นที่
2. ปญหาที่เกิดจาก ประชาชน/หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

การอนุรักษปาไมบานน้ําปาก ตําบล
ตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน

แนวทางในการอนุรักษปาไม

วิธีการศึกษา
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ผูศึกษาไดกําหนดคุณสมบัติ และจําแนกกลุมผูใหขอมูลสําคัญออกเปน 2 กลุม คือ
1) ผูนําแบบทางการ ไดแก นายอําเภอทาวังผา ปลัดอําเภอฝายความมั่นคงอําเภอทาวังผา หัวหนาอุทยานแหงชาติ
นันทบุรี หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําสบสาย ผูใหญบานบานน้ํา ปาก ผูชวยผูใหญบานบานน้ําปาก สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลตาลชุม (บานน้ําปาก) 2) ผูนําไมเปนทางการ ไดแก ปราชญชาวบาน ประธานกลุมสตรี ประธานกลุม
ผูสูงอายุ ผูทรงคุณวุฒิ และอาสาพัฒนาหมูบานบานน้ําปาก รวมจํานวน 14 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก
การรวบรวมขอมูล การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษารวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก
การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และความนาเชื่อถือของขอมูลที่
ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกแลวจัดระเบียบขอมูล โดยแบงขอมูลออกเปนหมวดหมูเรียงตามประเด็นคําถาม และทํา
การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคําตอบ และขอสรุปในการตอบปญหาการวิจัย และวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไวใน
ลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะหข อมู ลการศึ กษาเรื่อ งบทบาท และสถานภาพของผูนํา ชุม ชนในการอนุรักษป าไม
บานน้ําปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้
1. บทบาท อํานาจหนาที่ ของผูนําชุมชน ในการอนุรักษปาไมของบานน้ําปาก ตําบลตาลชุม อําเภอ
ทาวังผา จังหวัดนาน ผลการศึกษา พบวา
1.1 ผู นํ า ชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ ป า ไม ข องบ า นน้ํ า ป า ก ตํ า บลตาลชุ ม อํ า เภอท า วั ง ผา จั ง หวั ด น า น
ประกอบดวย ผูนําแบบเปนทางการ และผูนําแบบไมเปนทางการ การอนุรักษปาไมถือไดวาเปนนโยบายหลักของ
จังหวัดนาน เนนใหทุกภาคสวน รวมถึงภาคประชาชน มีสวนรวมในการอนุรักษปาไม เชน การจัดกิจกรรมปลูกตนไม
หรือกิจกรรมทําแนวกันไฟ เปนตน ผูนําชุมชนโดยเฉพาะผูใหญบาน จึงมีบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู
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การปฏิบัติ กลาวคือ ตองเปนผูชี้แจงนโยบายใหประชาชนในหมูบานทราบ สงเสริม สนับสนุน และสรางความรู ความ
เขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดไมทําลายปา เชน ปญหาภัยธรรมชาติ รวมทั้ง ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการ
ปกปองผืนปา เปนผูถายทอดภูมิปญญาในการอนุรักษทรัพยากรใหแกชนรุนหลัง มีสวนรวมในการกําหนด กฎ กติกา
ของชุมชนในเรื่องของปาไมรวมกับประชาชน รวมมือกับหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนใน การอนุรักษทรัพยากรปา
ไม และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติ เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมรวมทั้ง
สงเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น เพื่อลดการตัดไมทําลายปา เปนตน
1.2 อํานาจหนาที่ ของผูนําชุมชน ในการอนุรักษปาไมของบานน้ําปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา
จังหวัดนาน พบวา ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ มีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับปาไม การปองกัน
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับปาไม สําหรับผูนําอยางไมเปนทางการ มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ
หมูบาน รวมพิจารณา เสนอโครงการ ปฏิบัติ และประเมินผลเกี่ยวกับการอนุรักษปาไม การปองกันไฟปา การเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุน เปนตน
ผลจากการสัมภาษณ ผูศึกษาไดหยิบยกบางประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณ ดังนี้
“บทบาทหนา ที่ อัน ดั บ แรก การคุม ครองดู แลและบํ า รุ งรั ก ษาทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล อ ม
บทบาทหนาที่อันดับที่สอง คือ ทําความเขาใจในเรื่องระบบกฎหมายปาไม พรบ.ปาสงวน ใหประชาชนทราบถึงโทษ
ทางอาญาในเรื่องของการบุกรุกแผวถางปา”
“สําหรับอํานาจหนาที่ของผูใหญบานนั้นมีอยูมากมายหลายกฎหมาย โดยเฉพาะหนาที่หลัก ๆ อํานาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญั ติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2547 คือ ปกครองดูแลทุกขสุขราษฎร โดยเปนตัวกลาง
ระหวางรัฐบาลกับราษฎร มีหนาที่และอํานาจในการรักษาความสงบเรียบเรียบรอยในหมูบานของตน”
“ในพื้นที่หนวยจัดการตนน้ําสบสายมีหนาที่ในการปองกันและรักษาปา หากพบการบุกรุกพื้นที่ปา หรือ
ลั ก ลอบตั ด ไม ก็ ส ามารถประสานหน ว ยงานป า ไม ใ นพื้ น ที่ เช น หน ว ยป อ งกั น รั ก ษาป า ไม ส ว นเรื่ อ งการป อ งกั น
ปราบปรามจับกุมตรวจยึดพื้นที่ปาคืนแกรัฐ จะตองบูรณาการหลายหนวยงานรวมกัน เชน ตํารวจ ตํารวจตระเวน
ชายแดน ฝายปกครองทหาร รวมกันตรวจพื้นที่ปา หากพบการกระทําผิดดําเนินการจับกุมหรือตรวจยึดพื้นที่ปาที่ถูกบุ
รุกคืน”
“ในบทบาทหนาที่ของผม เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการแผวถางปาก็ไดเตือนชาวบานและไดนาํ ผูนําไป
ตรวจสอบหรือไปปองปราม หากมีการลักลอบตัดอีก หรือแผวถางอีก จะดําเนินการตามกฎหมายหรือแจงเจาหนาที่
ปาไม”
“ในฐานะที่เปนประธานกลุมแมบานหรือคณะกรรมการหมูบานก็ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายลักษณะ
ปกครองทองที่ ตามที่กลาวไปแลววาเปนผูชวยหรือที่ปรึกษาใหกับผูใหญบานโดยที่เกี่ยวของกับเรื่องปาไมโดยตรง คือ
เรื่องของการทําแผนพัฒนาของหมูบาน เปนหนาที่ของคณะกรรมการหมูบานและบริหารกิจกรรมที่ดําเนินงานหมูบาน
รวมกับหนวยงานอื่น เชน เสนอหรือจัดทําแผนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หรือแผนงานดานการสงเสริม
อาชีพใหชาวบานเกษตรกร เปนตน สวนในเรื่องกฎหมายปาไมหรือ พรบ.ปาสงวนแหงชาติเราก็ไดพูดคุยใหชาวบานฟง
วามีโทษทางอาญาเมื่อถูกเจาหนาที่ของรัฐจับกุม ก็จะตองไดรับโทษทั้งปรับและจําคุก หากวาเขาไปบุกรุกแผวถางปา
ถาหากยังไมเชื่อฟงก็จะแจงเจาหนาที่ปาไมเขามาดําเนินการตามกฎหมายตอไป”
“ในเรื่องของกฎหมายนั้น เราไดสรางความเขาใจใหชาวบานและรวมกันตั้งกฎระเบียบของหมูบานกอน
เพื่อใหชาวบา นปฏิ บัติตามกฎชุมชน และกฎหมายปา ไม โดยเราเปนอาสาพัฒนา จึ งตอ งทําเปนแบบอยางที่ดีใ ห
- Proceedings -

393

ชาวบาน ในเรื่องการใชประโยชนจากปา ซึ่งมีการอนุรักษของครัวเรือน เพื่อทําเปนปาใชสอยของครัวเรือน เชน ปลูก
ตนไมในพื้นที่ของเราเพื่อนําไมมาใชในการสรางบาน หรือใชประโยชน โดยไมเขาไปตัดไมในปา”
2. ปญหา และอุปสรรคในการอนุรักษปาไมของบานน้ําปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัด
นาน
ปญหา และอุปสรรค ในการอนุรักษปาไมของบานน้ําปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
สรุปเปนประเด็น ดังนี้
2.1 ปญหาที่เกิดจากลักษณะหรือสภาพของพื้นที่ พบวา พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงชัน การเขาถึงเปนไป
ดวยความยากลําบาก รัฐไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง มีเขตติดตอกับหมูบานอื่น คือ หมูบานของชาวเขาเผามง ทําให
การสื่อสารไมเขาใจ และลักษณะอาชีพของชาวเขาเผามง คือ การเลี้ยงสัตว การปลูกขาวโพด ทําใหเกิดปญหาเรื่อง
การเผาปาเพื่อลาสัตว และการเผาหญาเพื่อการเลี้ยงสัตว เปนตน
“พื้นที่สวนใหญอยูในปาเขาในการที่จะตรวจตราดูแลเปนเรื่องลําบาก”
“ลักษณะพื้นที่ปาของบานน้ําปากจะติดกับพื้นที่ของบานชาวเขาเผามง ซึ่งเลี้ยงวัวในพื้นที่สูงซึ่งมีปญหา
เรื่องไฟปา ทุกๆปตองไปอยูเวรยาม และชี้แจงทําความเขาใจใหเขายาก เพราะไมทราบตัวตนที่แทจริง”
2.2 ปญหาที่เกิดจากประชาชน/หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ พบวา ประชาชนของ
หมูบานน้ําปาก สวนใหญใหความสําคัญและเห็นประโยชนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม แตมีประชาชนใน
หมูบานน้ําปากบางคน พยายามขยายพื้นที่ทํากิน และมีคานิยมดานสังคมเรื่อง การกินดีอยูดี
“ชาวบานรูเขาใจวาทรัพยากรธรรมชาติปาไมมีประโยชนอยางไรกับเขา แตปญหาก็คือ ดานเศรษฐกิจ
มันสําคัญกวา เพราะเมื่อกอนทางราชการรณรงควาปาไมมีประโยชนอยางไรสรางความชุมชื้นอยางไร ตัดไมทําลายปา
แลวเกิดดินถลม สูญเสียอยางไร พวกนี้ชาวบานเขาใจหมด ไมวา จะเปนการใหความรูของภาคราชการ เอกชน หรือสื่อ
ตาง ๆ ชาวบานรู แตวาปจจัยในการดิ้นรนเรื่องเศรษฐกิจเปนเรื่องสําคัญไมใชปากทองแตเปนเรื่องสังคมเรื่องของการ
กินดีอยูดี”
“ดานภาครัฐมีหลายหนวยงานในพื้นที่ จะทําอยาไรใหภาครัฐเขามามีสวนรวม และทํางานไปในทิศทาง
เดียวกัน อยางหนวยงานเกษตร สงเสริมใหปลูกพืชหลายชนิด แตไมเคยสอบถามวาชาวบานเอาไปปลูกในพื้นที่แบบ
ไหน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ก็ปลอยสินเชื่อเงินกูเพื่อใหเกษตรกรนําไปลงทุน เขากูแลวนําไปแผวถางปา
เพื่อปลูกพืชหรือเปลา”
2.3 ปญหาที่เกิดจากอํานาจของผูมีอิทธิพลในพื้นที่ พบวา เปนอิทธิพลของเงินทุน หรือพวกทุนนิยม
กลาวคือ การจางชาวบานปลูก การลงทุนใหชาวบานปลูกพืชเศรษฐกิจ (ขาวโพดเลี้ยงสัตว) โดยนายทุนที่อยูพื้นที่
ใกลเคียงไดนําเอาเมล็ดพันธุขาวโพดใหชาวบานปลูก ทําใหพื้นที่ปาลดนอยลงเพราะประชาชนในพื้นที่ตองการขยาย
พื้นที่การผลิต อยากมีรายไดเพิ่มขึ้นจึงจําเปนตองหาพื้นที่ทํากินเพิ่ม
“ปญหาในเรื่องผูอิทธิพลไมมี แตจะมีกลุมนายทุนเมื่อประมาณ 10 ปกอน ไดมากวานซื้อที่ของชาวบาน
ซึ่งเปนปาเหลา แตเนื่องจากผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน ไดมีมติรวมกับชาวบานวา หามชาวบานขายที่หรือ
ขายบาน (ซึ่งปลูกสรางดวยไม) ใหนายทุน และผูนําชาวบานไดเรียกชาวบานมาประชุม และมีขอตกลงรวมกันในที่
ประชุมวา หามผูใดตัดตนไมไปขาย หากฝาฝนก็จะปรับตนละ 20,000-50,000 บาท ชาวบานจึงไมกลาตัดไมไปขายให
นายทุน”
“ปจ จัยที่ สํา คัญที่ สุด คือ รัฐ ไม มีกฎหมายคุ มครองของผูใ ชเครื่องมือ ที่ทัน สมั ยที่เปนทุ นที่ มาบุ กรุ ก
ทําลายปา เชน การขายเลื่อยโซยนตใหกับบุคลธรรมดาในเขตปาสงวน ซึ่งรานคาขายใหคนทั่วไปได ไมสามารถ
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ควบคุมได กิจกรรมของผูประกอบการหางราน หุนสวนในเรื่องของการขายเครื่องพนยา เชน 1 คน ทําสวนได 5 ไร แต
ถาใชเครื่องพนยาทําไดถึง 50 ไร จึงเปนปญหาของภาคเอกชนที่กฎหมายไมสามารถควบคุมได”
2.4 ป ญ หาเกี่ ย วกั บ งบประมาณสนั บ สนุ น พบว า ภาครั ฐ และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลได ตั้ ง
งบประมาณในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาไมคอนขางนอย เพราะสวนมากจะนําไปพัฒนาเรื่องโครงสราง
พื้นฐานเปนหลัก
“สําหรับงบประมาณที่สนับสนุนใหหมูบานที่ผานมาไมคอยเพียงพอเพราะ องคการบริหารสวนตําบลก็
สนับสนุนในเรื่องการอนุรักษปาหรือทําแนวกันไฟ หรือจัดเวรยามปละ 20,000 บาทเอง”
“ในเรื่องของบประมาณที่ผานมาไมวาจะเปนงบจากกรมปาไม กรมอุทยานเองไดสนับสนุนใหบานน้ํา
ปากในการจัดทําแนวกันไฟ หรือปลูกปา แตเทาที่รูการอนุรักษพื้นที่ปาเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชนกันแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งตองรับผิดชอบหลายหมูบานโดยเฉพาะตําบลตาลชุมมีพื้นที่รับผิดชอบถึง 14
หมูบานจึงทําใหไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ สวนภาคเอกชนก็มีมูลนิธิปดทองหลังพระฯและมูลนิธิแมฟา
หลวงเขามาสนับสนุน ไมวาจะเปนกลาไมหรืองบประมาณในการดูแลในระยะ 3-4 ปมานี้”
3. แนวทางในการอนุรักษปาไมของบานน้ําปากตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
แนวทางในการอนุรักษปาไมของบานน้ําปากตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
3.1 ควรพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยงเชิงอนุรักษ การศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ ศึกษาดูงานขององคกรตาง ๆ
เรียนรูกระบวนการผลิต รักษาทรัพยากรธรรมชาติปาไม
3.2 ควรเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ
3.2.1 สงเสริมดานความรู ความเขาใจใหแกประชาชนเกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเปนการ
สรางรายไดใหกับประชาชนอยางยั่งยืน
3.2.2 การสงเสริมดานอาชีพที่เปนประโยชนตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน สนับสนุน
การปลูกพืชที่ใหผลผลิตอยางยั่งยืน และสามารถคงความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปา
3.2.3 สงเสริม สนับสนุน ใหชาวบานมีสวนรวมในการเฝาระวังไฟปา การจัดทําแนวกันไฟ การ
ปลูกปา ขอสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน เชน ปตท. ไฟฟาหงสา เปนตน
3.3 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกใหกับเยาวชน และใหเยาวชนมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูปา โดยทุก
ครัวเรือนมีสวนรวม และกําหนดกฎและกติกาที่ชัดเจนรวมกัน
“การจั ด การกับ ป ญหา อุ ป สรรคในการอนุ รักษ ป าไม ของบา นน้ํา ป ากจะต อ งมี ก ารสรา งความเข าใจนํ า
แนวทางของโครงการปดทองหลังพระฯ มารวมกับชุมชน คือ ความเขาใจเรื่องของการอนุรักษปา โดยใหชาวบานมี
สวนรวมเพื่อปลูกจิตสํานึกเพื่อใหเขารูจักหวงแหนหรือหันมารูคุณคาของปา โดยการใชอยางมีคุณคาใหเกิดประโยชน
สูงสุด จะรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนตางๆ มารวมจัดการคนในชุมชนในการออกกฎระเบียบในเรื่องของการ
ใชประโยชนจากปา และมารวมกันจัดพื้นที่เพื่อแบงโซนในการใชประโยชนจากปา คือใหชาวบานมีพื้นที่ทํากินในพื้นที่ที่
จํากัด มีการสรางระบบน้ําในพื้นที่ที่สามารถทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อใหชาวบานมีรายไดทั้งรายวัน รายเดือน
รายป และก็ในอนาคตเราจะแบงมีการอนุรักษปาควบคูกันไปโดยที่แบงเปนปาอนุรักษ ปาใชสอย ปาเศรษฐกิจ ที่
ชาวบานจะตองปลูกทดแทนในพื้นที่ทํากินของตัวเองที่เปนภูเขา เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อใหมีรายไดในระยะยาว
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในพื้นที่ เมื่อเขามีรายไดเพียงพอ เขาก็จะมารวมในการอนุรักษปา ปาก็จะฟน ชาวบานก็จะอยู
กับปาไดอยางยั่งยืน”
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
วัตถุประสงคที่ 1
บทบาท อํานาจหนาที่และสถานภาพของผูนําชุมชนในการอนุรักษปาไม อภิปรายผลการวิจัยไดวา ผูนํา
ชุมชนบานน้ําปาก ประกอบดวย ผูนําชุมชนแบบเปนทางการ และผูนําแบบไมเปนทางการ สอดคลองกับแนวคิดของ
จีรพรรณ กาญจนจิตรา (2520,หนา 47-51 อางอิงใน อรดาวัลย ธนาวุฒิ, 2550); สมพันธ เตชะอธิก (2537 อางอิง
ใน อรดาวัลย ธนาวุฒิ, 2550) กลาววา ประเภทของผูนําทองถิ่นในหมูบานหนึ่ง ๆ อาจจําแนกลักษณะโครงสรางของ
ผู นํ า ออกเป น 2 ประเภท คื อ 1) ผู นํ า เป น ทางการ ได แ ก ตํ า แหน ง ผู ใ หญ บ า น กํ า นั น แพทย ป ระจํ า ตํ า บล และ
คณะกรรมการตาง ๆ ขององคกรชุมชน เชน คณะกรรมการพัฒนาหมูบาน ซึ่งตําแหนงเหลานี้เปนไปไดโดยการ
เลือกตั้ง แตงตั้ง และประกาศเปนทางการใหทราบ และ 2) ผูนําแบบไมเปนทางการในหมูบานนั้น ไดแก ผูเฒา ผูแก
หรือสมาชิกอาวุโส พระภิกษุสงฆ สามเณร ผูมีฐานะมั่งคั่ง ผูที่มีชื่อเสียง และผูที่มีความรูความสามารถพิเศษจนไดรับ
การยกยองจากชุมชนนั้น ๆ ผูนําแบบไมเปนทางการเหลานี้มีอิทธิพลตอชาวบานมาก ชาวบานจะใหความเคารพยก
ยองและใหความเชื่อถือ ผูนําแบบไมเปนทางการ เปนผูที่มีประสิทธิภาพและชวยเหลือเชื่อมโยงหรือเปนตัวประสานกับ
ผูนําแบบเปนทางการ มีความเห็นอกเห็นใจ และใหความชวยเหลือแกชาวบานเปนอยางดี ผูนําแบบไมเปนทางการจะ
เปนผูถายทอดความเดือดรอนของชาวบานใหผูนําแบบทางการทราบ
1. ผูนําชุมชนแบบเปนทางการ มีบทบาท และอํานาจหนาที่ คือ การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย และ
ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐอยางเขมแข็ง มีการบังคับใชกฎหมาย ในการปองกัน ปราบปรามผูกระทําความผิดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับปาไม สอดคลองกับแนวคิดของดิเรก พละเลิศ (2537, 25 อางอิงใน จารุพร เพ็งสกุล, 2545, หนา
32) กลาววา บทบาทตามภารกิจและความรับผิดชอบของผูบริหาร คือ บทบาทที่จําเปนตองกระทําหรือบทบาทตาม
กฎหมาย เปนบทบาทที่เขียนไว เปนลายลักษณอักษรจะมีปรากฏอยูตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งตาง ๆ ที่กําหนดใหผู
ดํารงตําแหนง นั้น ๆ จําเปนจะตองกระทํา หรืองดเวนกระทํา ถาไมกระทํา หรืองดเวนการกระทําจะตองมีความผิด ซึ่ง
ผูนําชุมชนแบบเปนทางการไดปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมายกําหนด ในการปองกัน ปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับปาไม
เพื่อใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญและเกรงกลัวตอกฎหมาย และไมกระทําความผิด และสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ เดชา เจนจัด (2556) พบวา บทบาทของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ดานการ
กําหนดนโยบายและแผนงานดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติ และดานการสนับสนุนการมีสวนรวม สวน
ใหญอยูในระดับ มีการปฏิบัติมาก เนื่องดวยองค กรปกครองสวนทองถิ่น สามารถใชอํานาจตามรัฐ ธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่ของตนเอง และตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ที่กําหนดบทบาท อํานาจ
หนาที่ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ผูนําแบบไมเปนทางการ มีบทบาทและอํานาจหนาที่ คือ สนับสนุน และมีสวนรวมในการทํางานรวมกับ
ผูนําอยางเปนทางการในการสงเสริม สนับสนุน สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษปาไม เปนแบบอยางที่ดีใน
การอนุรักษปา เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการอนุรักษทรัพยากรปาไม มีการนําประสบการณจากผูรูมาถายทอด และมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ
ของหมูบาน ประชาชนมีความเขมแข็ง มีความรูความเขาใจ มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมเปนอย างดี มี
จิต สํ านึ ก และเห็ น คุณ ค า ของปา ภาคเอกชนมีส ว นร ว มในการส งเสริ ม สนับ สนุ นในการอนุรัก ษท รั พ ยากรป า ไม
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สอดคลองกับแนวคิดของจีรพรรณ กาญจนจิตรา (2520,หนา 47-51 อางอิงใน อรดาวัลย ธนาวุฒิ, 2550); สมพันธ
เตชะอธิก (2537 อางอิงใน อรดาวัลย ธนาวุฒิ, 2550) กลาววา ประเภทของผูนําทองถิ่นในหมูบานหนึ่ง ๆ อาจจําแนก
ลักษณะโครงสรางของผูนําออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ผูนําเปนทางการ ไดแก ตําแหนงผูใหญบาน กํานัน แพทย
ประจําตําบล และคณะกรรมการตาง ๆ ขององคกรชุมชน เชน คณะกรรมการพัฒนาหมูบาน ซึ่งตําแหนงเหลานี้เปนไป
ไดโดยการเลือกตั้ง แตงตั้ง และประกาศเปนทางการใหทราบ และ 2) ผูนําแบบไมเปนทางการในหมูบานนั้น ไดแก ผู
เฒา ผูแก หรือสมาชิกอาวุโส พระภิกษุสงฆ สามเณร ผูมีฐานะมั่งคั่ง ผูที่มีชื่อเสียง และผูที่มีความรูความสามารถ
พิเศษจนไดรับการยกยองจากชุมชนนั้น ๆ ผูนําแบบไมเปนทางการเหลานี้มีอิทธิพลตอชาวบานมาก ชาวบานจะให
ความเคารพยกยองและใหความเชื่อถือ ผูนําแบบไมเปนทางการ เปนผูที่มีประสิทธิภาพและชวยเหลือเชื่อมโยงหรือ
เปนตัวประสานกับผูนําแบบเปนทางการ มีความเห็นอกเห็นใจ และใหความชวยเหลือแกชาวบานเปนอยางดี ผูนําแบบ
ไมเปนทางการจะเปนผูถายทอดความเดือดรอนของชาวบานใหผูนําแบบทางการทราบ สอดคลองกับผลการศึกษาของ
อรดาวัลย ธนาวุฒิ (2550) พบวา ผูนําชุมชนบานหัวทุง มีคุณลักษณะและบทบาทในกระบวนการเรียนรูการจัดการปา
ชุมชน โดยเปนผูมีประสบการณในการจัดการปาชุมชน เปนผูมีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา ในการจัดการปา
ชุมชน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการปาชุมชน เปนผูมีความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องที่
เกี่ยวกับประวัติศาสตรของชุมชน ดานการบริหารจัดการปาชุมชน ดานพันธุพืชไมตาง ๆ สมุนไพร ในปาชุมชน อีกทั้ง
ยังเปนผูที่มีความคิดริเริ่มในการสรางกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรู มีความกระตือรือรนในกิจกรรมตาง ๆ โดยพรอม
ที่จะเสียสละทั้งดานเวลาและเรื่องสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม เปนผูมีใจรักในการพัฒนา มีการติดตอสื่อสารที่ดีทั้ง
คนในชุม ชนและนอกชุ ม ชน ไม วา จะเป น การประชาสั ม พัน ธ การแลกเปลี่ย นความรู กั บหน ว ยงานภายนอก และ
สอดคลองกับ ธัญญารัตน นันติกา (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทผูนําชุมชนตอโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบานปาไผ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูนําชุมชนบานปาไผทั้งแบบ
ทางการและผูนําตามธรรมชาติ มีบทบาทสําคัญในการกระตุนและผลักดันใหเกิดความสําเร็จของโครงการตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพราะเปนผูที่มีความรูความสามารถในการดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
ถายทอดความรูความสามารถ ใหคําชี้แนะ เปนที่ปรึกษาใหความชวยเหลือกับชาวบานและชุมชน รวมทั้งเปนผูนําของ
ชุมชนที่ไดรับการยกยองและยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ และชาวบานในชุมชน เนื่องจากเปนผูนําที่อุทิศตนเพื่อ
ประโยชนของชุมชน พรอมที่จะเสียสละเวลาสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม และสายใจ เรือนใจหลัก (2554) กลาววา
ผูนําชุมชนของตําบลมะขามลม มีภาวการณเปนผูนําชุมชนที่ดีมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองในการ
จัดทําแผนชุมชน ซึ่งผูนําชุมชนมีบทบาทของผูนําในการกระตุน ผลักดันใหบุคคลอื่น หรือกลุมบุคคลอื่น มีความเต็มใจ
และกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ ตามความตองการ โดยมีความสําเร็จของกลุม หรือองคกรเปนเปาหมาย ในขณะ
ที่ผูนําชุมชนเองมีบทบาทสําคัญในการสรางกระบวนการมีสวนรวมการจัดทําแผนชุมชนรวมกับประชาชน
สําหรับกระบวนการของการมีสวนรวม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของกลุมเปนหลัก โดยประสิทธิผลของ
องคกรขึ้นอยูกับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวของกับองคกรนั้น ในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายวิธีการหนึ่งใน
การรวมพลังความคิด สติปญญาในดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจตาง ๆ เปนผลใหบุคคลนั้นมีความผูกพันตอกิจกรรม
และองคกรในที่สุด และสอดคลองกับแนวคิดของ กิตติพันธ รุจิรกุล (2539, หนา 40 อางอิงใน อรดาวัลย ธนาวุฒิ,
2550) และจิ ต จํ า นง กิ ติ กี รติ (2532) กล า วว า ผู นํ า ตอ งมี สุ ข ภาพร า งกายสมบู ร ณ แข็ ง แรง มี อ ารมณ มั่ น คง มี
สติปญญาไหวพริบดี มีประสบการณและทักษะในดานตาง ๆ มากพอ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มี
ความรับผิดชอบและสามารถเขากับสังคมไดดี เปนที่ยอมรับนับถือของบุคคลในสังคม มีจิตใจมุงมั่นที่จะทําการพัฒนา
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตองมีความซื่อสัตยสุจริต เปนผูมีจิตใจเปนกุศล มีความจริงใจในการ
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ทํางานดวยความเต็มใจ เปนผูยอมรับในวิทยาการแผนใหม รูเทาทันตอขอมูลขาวสาร มีความมั่นใจในตนเอง มีคานิยม
ที่เปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของทุกฝายดวยความเต็มใจ
วัตถุประสงคที่ 2 ปญหาและอุปสรรค ในการอนุรักษปาไม พบวา พื้นที่ปาสวนใหญเปนภูเขาสูงชัน การ
เข า ถึ ง เป น ไปด ว ยความยากลํ า บาก รั ฐ ไม ส ามารถดู แ ลได อ ย า งทั่ ว ถึ ง มี ก ารตั ด ไม ทํ า ลายป า เพื่ อ ขยายพื้ น ที่ ทํ า
การเกษตร และงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํากัด สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ เดชา เจนจัด (2556) พบวา สาเหตุสําคัญของปญหา อุปสรรค การเกิดไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ตําบลวังแกว
นั้นสวนใหญเกิดจากการเผาปาเพื่อบุกรุก ลาสัตว และความเชื่อเพื่อใหไดของปา
วัตถุประสงคที่ 3 แนวทางการอนุรักษปาไม พบวา ครอบครัวควรปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึก ใหความรู
และสรางความเขาใจใหกับเยาวชนเกี่ยวกับความสําคัญของปาไม และผลกระทบที่เกิดจากการบุกรุกทําลายปา และ
สงเสริมใหเยาวชนมีสวนรวมในการอนุรักษ และฟนฟูปา สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมภาร จันทะวงศ (2551)
พบวา ประชาชนมีบทบาทเกี่ยวกับการจัดการปาชุมชนทั้งในดานการปองกันดูแลรักษาปา และปรับปรุงปา เขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของปาโสกซัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการใชปาโสกซัน การอนุรักษสัตวปา และเห็นคุณคาสัตว
ปามากกวาความเปนสัตวเลี้ยง การใหคําแนะนําใหความรูประชาชนที่มาตัดไมทําลายปาและการใหความรูเกี่ยวกับปา
ชุมชนแกสมาชิกในครอบครัว ชาวบานทุกคนมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการปาชุมชน เชน การเฝาลาดตระเวนรักษาปา
การปลูกปาซอมแซม การทําแนวกันไฟปา และสอดคลองกับผลการศึกษาของ พงษชิตะ บุญงอก (2548) พบวา
ชาวบานวังออทุกคนมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการปาชุมชน เชน การเฝาระวังลาดตระเวนรักษาปา การปลูกปาซอมแซม
การทําแนวกันไฟ การรวมคิดกฎ ระเบียบของปาดงใหญ เพื่อพิทักษดูแลผืนปาดงใหญใหคงอยูตลอดไป และสมาชิก
ทุกคนไดตระหนักถึงความเปนเจาของ มีการไดใชประโยชนตามบทบาทหนาที่ของตนเอง และเห็นคุณคาของกิจกรรม
ที่ไดลงมือทํารวมกันเปนอยางดี และการใหชุมชนเปนเจาของปา มีสวนทําใหการอนุรักษปาประสบความสําเร็จเปน
อยางมาก ในดานการฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมใหกลับมาอุดมสมบูรณคงสภาพดังเดิม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ครอบครัว ควรปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกใหกับบุตรหลาน ใหเห็นถึงความสําคัญของปาไม รักและหวง
แหนปาไม
2. หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเยาวชนมีสวนรวมในการอนุรักษ
ฟนฟูปา ทั้งในสวนของการรวมวางแผน รวมปฏิบัติ และรวมในการติดตามผลการดําเนินงาน
3. ใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการใชประโยชนจากปาไม
รวมกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาถึงรูปแบบการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
2. ศึกษาถึงความตองการของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม
3. ศึกษาถึงผลกระทบที่ประชาชนไดรับจากการอนุรักษทรัพยากรปาไม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ดร.พงษสนิท คุณนะลา อาจารยที่ปรึกษา ขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ เลิศสมพร
อาจารยประจําคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา และดร.เพลิน ขวัญนาค ตําแหนงเจาพนักงานปา
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ไมชํานาญงาน สังกัดสวนประสานโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13(แพร) ที่ให
ความอนุเคราะหตรวจสอบ แนะนํา และแกไขเครื่องมือที่ใชในการศึกษา และขอบคุณนายอําเภอทาวังผา ปลัดอําเภอ
ฝายความมั่นคงอําเภอทาวังผา หัวหนาอุทยานแหงชาตินันทบุรี ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลตาลชุม (บานน้ําปาก) อาสาพัฒนาหมูบานบานน้ําปาก ปราชญชาวบาน ประธานกลุมสตรี ประธานกลุม
ผูสูงอายุ ผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาหนวยจัดการตนน้ําสบสาย และประชาชนบานน้ําปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา
จังหวัดนาน ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลอันเปนประโยชนในการศึกษาครั้งนี้
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวน คดีอาญาของขาราชการตํารวจ
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The Efficiency on the Duties of the Criminal case Investigation Police Office in
Wangnuea Police station Lampang Province
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วัต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณนี้ เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด า นการสื บ สวน
คดีอาญาของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ทําการศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 กลุมตัวอยางเปน ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ
ซึ่งคัดเลือกจากทั้งหมดโดยไมมีการสุม จํานวน 93 คน และประชาชนซึ่งคัดเลือกโดยการสุมจาก 7 ตําบล จํานวน
395 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง มีมาตรวัดแบบลิเกิรต 5 ระดับ (5=มากที่สุด, 1=นอยที่สุด)
มีคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.95 ผลการศึกษา พบวา
1) กลุมตัวอยางที่เปนขาราชการตํารวจ รอยละ 97.85 เปนผูชาย มีอายุตั้งแต 41 ปขึ้นไป รอยละ 92.47
มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ตั้งแต 21 ปขึ้นไป รอยละ 76.35 และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการ
สืบสวนคดีอาญาที่ระบุโดยขาราชการตํารวจโดยรวม อยูในระดับมาก (x�=3.53,S.D.=0.82) ปจจัยที่มีคะแนนสูงสุด
และต่ําสุด คือ ดานคุณภาพงาน (x�=3.84, S.D.=0.78) และดานทรัพยากร (x�=2.97, S.D.=0.87)
2) กลุมตัวอยางที่เปนประชาชน มีผูชาย และผูหญิงจํานวนเทากัน มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป รอยละ 71.90
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาที่ระบุโดยประชาชนโดยรวม อยูในระดับมาก (x�=3.76,
S.D.=0.98) ปจจัยที่มีคะแนนสูงสุดและต่ําสุด คือ ดานคุณภาพงาน (x�=3.86, S.D.=0.89) และดานกระบวนการ
บริหาร (x�=3.68, S.D.=0.92)
การศึกษานี้เสนอแนะใหมีกลยุทธในการบริหารจัดการดานทรัพยากร และดานกระบวนการบริหาร การ
แสวงหาความรวมมือระหวางขาราชการตํารวจดานการสืบสวนคดีอาญากับภาคประชาชน
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ การปฏิบัติหนาที่ การสืบสวน คดีอาญา ขาราชการตํารวจ
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Abstract
This quantitative study aimed to study the efficiency on duties of the criminal case investigation police
officer in Wangnuea police station Lampang. The study was conducted at Wangnuea district, Lampang during
October-December, 2015. The sample was 93 police officers in Wangnuea police station Lampang and 395
people randomized from 7 subdistricts in Wangnuea. The data were gathered by using questionnaires with 5
Likert’s scale (5=the most, 1=the least) and Cronbach alpha coefficient was 0.95.
The result found that most of the police officers were male (97.85%), aged more than 41 years
(92.47%), on the duties as police officers more than 21 years (77.35%). The police officers perceived that
efficiency on duties of the criminal case investigation police officer in Wangnuea police station Lampang as whole
was more effectively (x�=3.53, S.D.=0.82). They perceived that the quality on the duties was more effectively
and the resources management was less effectively (x�= 3.84, S.D.=0.78; x�= 2.97, S.D.=0.87, respectively).
The people were equal in male and female and 71.90% of them were age more than 30 years. The
people perceived that efficiency on duties of the criminal case investigation police officer in Wangnuea police
station Lampang as whole was more effectively (x�=3.76, S.D.=0.98). They perceived that the quality on the
duties was more effectively and the organization management was less effectively (x�= 3.86, S.D.=0.89; x�=
3.68, S.D.=0.92, respectively).
This study suggests that the strategic action of resources and organization management should be
conducted. To be effective in the duties, the criminal case investigation police officers and population in this
district should be cooperated.
Keywords: Efficiency, duties, criminal, investigation, Police officer

บทนํา
กระแสโลกาภิวัฒน สงผลใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยี เชนเดียวกับประเทศไทยที่แมจะมีความเจริญกาวหนาทางดานตาง ๆ แตก็มีผลกระทบตามมาเชนกัน
โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับความไมสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จําเปนอยาง
ยิ่งที่รัฐจะตองดํ าเนินการแกไ ข โดยมอบหมายนโยบายใหห นวยงานที่มีอํา นาจหน าที่รับผิ ดชอบรั บไปดํา เนินการ
หน วยงานที่ มี บทบาทสํ า คัญ คื อ “สํ านั กงานตํ ารวจแห ง ชาติ” ซึ่ง มีอํ า นาจหนา ที่ ในการป อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรม รักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร มีนโยบาย
การบริหารราชการ และยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2555-2564 กําหนดวิสัยทัศน “เปนตํารวจมือ
อาชีพ เพื่อ ความผาสุกของประชาชน” มุง เนน การพัฒนา และสร างบุ คลากรใหเป นตํา รวจมืออาชีพ ที่มีค วามรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยาง มีประสิทธิภาพ และเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริงนั้น (สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 2558)
โดยทั่วไปแลว ถึงแมวาจะมีหรือไมมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น อํานาจหนาที่สําคัญประการแรกของ
เจาพนักงานตํารวจทุกคนรวมถึงการจับกุม ตรวจคน ปราบปรามดวย คือ “การสืบสวนคดีอาญา” มีวัตถุประสงค
2 ประการ คือ 1) เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนในกรณีการสืบสวนกอนการกระทําผิด ซึ่งเปนการ
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รวบรวมขอมูลตาง ๆ ไวอันเปนประโยชนในทางที่จะนํามาใชวางแผนเพื่อหาทางระงับปองกันมิใหเกิดการกระทําผิดขึ้น
2) เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง และหลักฐานเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิดในกรณีการสืบสวนหลังการกระทําผิด
ซึ่งเปนการสืบสวนหลังจากที่ไดมีการกระทําผิดเกิดขึ้นแลว โดยที่การกระทําผิดนั้นเปนการกระทําที่กฎหมายบัญญัติ
เปนความผิด และมีโทษทางอาญาดวย นอกจากนี้ยังเปนสิ่งสําคัญในการที่จะอํานวยความยุติธรรมในชั้นพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และศาลเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เขาไวในสํานวนการสอบสวน เพื่อ
ประกอบการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งฟองผูกระทําผิด และการพิจารณาพิพากษาลงโทษผูกระทําผิด
ของศาลดวย (สุจินตนา ชุมวิสูตร และคณะ 2553, หนา 2-5)
การสืบสวนคดีอาญาที่ดีมีประสิทธิภาพ คือ การปองกันอาชญากรรมไมใหเกิดขึ้น และเมื่อมีการกระทําผิด
เกิดขึ้นก็สามารถจับกุมผูกระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ถายังจับกุมผูกระทําผิดไมไดหรือยังไมรูตัวผูกระทําผิดก็
ตองแสวงหาขอเท็จจริงพยานหลักฐานตาง ๆ ใหครบถวนสมบูรณเพื่อผูกมัดผูกระทําผิดหรือเพื่อรูตัวผูกระทําผิดซึ่งจะ
เปนเครื่องชวยอีกทางหนึ่งใหพนักงานสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่ไดมาอยาง
ถูกตอง ในกรณีที่มีการดําเนินคดี ผูกระทําผิดก็จะไดรับโทษจากการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลตามกฎหมาย และ
ในขณะเดียวกันการสืบสวนซึ่งไดกระทําโดยวิธีที่ดี และถูกตองก็ยอมเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู
บริสุทธิ์ มิใหถูกจับกุม และสอบสวนโดยมิชอบดวย
สําหรับสถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง นั้น เปนหนวยงานที่สําคัญที่สุดหนวยงานหนึ่งของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เนื่องจากวาเปนหนวยงานระดับยุทธศาสตร ปฏิบัติการดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
ใหบริการประชาชนโดยตรง บําบัดทุกขบํารุงสุข และเปนหัวใจในการแกไขปญหาความทุกขรอนของประชาชน อยูใน
สังกัดของกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบอยูในอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง แบงงานในสถานี
ออกเปน 5 งาน ไดแก งานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน ซึ่งจากการ
ปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาที่ผานมา พบวา ยังไมมีประสิทธิภาพ และยังไมเปนที่พึงพอใจของประชาชนใน
พื้นที่มากนัก ซึ่งมีปญหาอุปสรรคอยูหลายประการ อาทิ กฎหมายไมไดบัญญัติถึงหลักเกณฑหรือเงื่อนไขของการ
สืบสวนไว ให ชัด เจนทํ าให เกิ ดป ญหากั บผู ปฏิ บัติห นา ที่ว าควรจะใช หลัก เกณฑ ใดเพื่ อใหก ระบวนการนั้ นชอบดว ย
กฎหมาย และไมเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน บางกรณีอาจกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนที่กฎหมายกําหนดใหไว เปนเหตุใหประชาชนมองภาพการปฏิบัติงานในหนาที่ของตํารวจไปในทางกระทําลวง
ละเมิดสิทธิของประชาชน ทั้งที่การกระทําดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง ทํา
ใหขาดความรวมมือจากประชาชน ขาราชการตํารวจสวนมากขาดความรูในดานเทคโนโลยี กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
งบประมาณที่มีอยูคอนขางจํากัด ทําใหขาดแคลนอุปกรณเครื่องมือในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนหลายรายการ
เชน เครื่องดักฟง กลองติดรถยนต กลองวีดีโอติดตามตัวขนาดเล็ก จํานวนกําลังพลไมสมดุลกับปริมาณงานและพื้นที่
รับผิดชอบ ขาราชการตํารวจขาดคุณธรรม จริยธรรม และขาดจิตสํานึกในหนาที่ เปนตน หากขาราชการตํารวจมีการ
ปฏิบัติหนาที่และการใหบริการที่ดี ประชาชนในพื้นที่ก็ยอมเกิดความพึงพอใจ และมีความนาเชื่อถือศรัทธาในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่วา “เปนตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
และตามที่จะมีการปฏิรูปสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในดานโครงสรางการบริหารงาน กระบวนการทํางาน ซึ่งการ
สืบสวนคดีอาญาก็เปนสวนหนึ่งในนั้น ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจภูธรวังเหนือ ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวจะเปน
แนวทางในการแก ไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติ หนาที่ ดานการสืบสวนคดี อาญาของขา ราชการตํา รวจในสถานี
ตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง และเปนประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
การวิ จั ย นี้มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ ศึ กษาประสิท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ห น า ที่ ดา นการสืบ สวนคดีอ าญาของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง 2) เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง

กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดาน
การสืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ประกอบดวย
1. แนวคิดประสิทธิภาพของทิพาวดี เมฆสวรรค (2538, หนา 2) ที่กลาวถึงประสิทธิภาพเปนสิ่งที่วัดไดหลาย
มิติ ตามแตวัตถุประสงคที่ตองการพิจารณา คือ 1) ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนของการผลิต (input)
ไดแก การใชทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยางประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสียนอย
ที่สุด 2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process) ไดแก การทํางานที่ถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว
และใชเทคโนโลยีที่สะดวกกวาเดิม 3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ ไดแก การทํางานที่มีคุณภาพเกิด
ประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีตอการทํางาน และบริการเปนที่พอใจของลูกคา
หรือผูมารับบริการ
2. ตามยุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชน และเครือขายการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1. ภูมิหลังทางสังคมของขาราชการตํารวจ
- เพศ อายุ
- สถานภาพสมรส
- ภูมิลําเนา
- ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
- รายไดตอเดือน ตําแหนงในการปฏิบัติงาน
- สายงานที่รับผิดชอบ
2. ภูมิหลังทางสังคมของประชาชนในพื้นที่
- เพศ อายุ
- ระดับการศึกษา อาชีพ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
ดานการสืบสวนคดีอาญา

3. ปจจัยดานทรัพยากร ดานกระบวนการบริหาร
ดานคุณภาพงาน ดานการมีสว นรวม

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 กลุม
ไดแก ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง จํานวน 93 คน เปนประชากรทั้งหมดโดยไมมีการ
สุมตัวอยาง และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 7 ตําบล จํานวนทั้งหมด 33,789 คน ทําการสุมตัวอยางแบบ
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งายตามสัดสวนของประชากร ไดคํานวณตามหลักการแปรผันรวมกันระหวางขนาดของกลุมตัวอยางกับความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้น จากการสุมตัวอยางตามสูตร โดยใชสูตรการคํานวณตามวิธีการของทาโร ยามาเน ในระดับความ
เชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 395 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ใชในการวัดระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ ดานการ
สืบสวนคดีอาญาของ ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยใชแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของเปนแนวในการสรางแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลภูมิหลังทางสังคมของผูตอบแบบสอบถาม ที่กําหนดคําตอบไวหลายคําตอบ
ใหเลือกตอบ 1 คําตอบ โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในหนาขอความ
สวนที่ 2 เปนการวัดระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของ ขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง แยกเปน 4 ดาน ไดแก ปจจัยดานทรัพยากร ปจจัยดานกระบวนการบริหาร
ปจจัยดานคุณภาพงาน ปจจัยดานการมีสวนรวม ใชระดับคําถามแบบมาตราสวน 5 ระดับโดยใชหลักของ Likert Scale
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการ
สืบสวนคดีอาญาของ ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยใหแสดงความคิดเห็นแบบอิสระ
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ ง ผู ศึ ก ษามี ขั้ น ตอนการสร า ง
แบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากเอกสารตําราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางใน
การกําหนดกรอบแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษา โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบสอบถามปลายปด
และแบบสอบถามปลายเปด
3. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาแกไขปรับปรุงใหถูกตองและชัดเจน
เหมาะสมทั้งเนื้อหาสาระ และการใชถอยคําสํานวนภาษา แลวนํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม
4. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ เลิศสมพร
อาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร
อาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา
3. นายสุรพงศ การินทร
นักบริหารงาน องคการบริหารสวนตําบลแมสุก
อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความ ตรงตาม
เนื้อหา และความเหมาะสมของคําถาม โดยใชแบบวัดดัชนีความสอดคลอง (Index of consistency: IOC)
5. นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไปปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (Try-out) กับ
ประชากรที่ไมใชประชากรที่ใชในการศึกษา แตมีคุณลักษณะคลายกันกับประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ขาราชการ
ตํารวจ จํานวน 10 คน และประชาชน จํานวน 10 คน จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ
นําขอมูลที่ไดไปทดสอบวัดความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach)
ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.95
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6. ผูศึก ษาได แก ไขปรั บปรุ งแบบสอบถามตามขอ เสนอแนะที่ ไดจ ากการทดลองใชพ รอ มจั ดพิ มพ เป น
แบบสอบถามฉบับจริง เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดนําเครื่องมือ คือ แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเอง
3. ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูลผูศึกษาแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลภูมิหลังทางสังคมของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาสถิติ คือ คาความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)
สวนที่ 2 แบบสอบถามในสวนของระดับประสิทธิภาพ การแบงชวงคะแนนเฉลี่ย ซึ่งใชเกณฑมาตรฐาน เพื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับคาคะแนนที่คํานวณไดตามขั้นตอนที่ระบุไวโดยเกณฑ ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความหมายคาคะแนนเฉลี่ย
4.51-5.00
ระดับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.51-4.50
ระดับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมาก
2.51-3.50
ระดับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพปานกลาง
1.51-2.50
ระดับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพนอย
1.00-1.50
ระดับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพนอยที่สุด
สวนที่ 3 แบบสอบถามในสวนของปญหาและขอเสนอแนะตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการ
สืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) แลวนํามาแจกแจงความถี่เรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา
สถิติที่ใชในการทําวิจัย คือ สถิติการบรรยาย (Descriptive statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษา

1) กลุมตัวอยางที่เปนขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 41-50
ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ภูมิลําเนาอยูภาคเหนือ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการตั้งแต 21-30
ป รายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ตําแหนงผูบังคับหมู อยูในสายงานปองกันปราบปราม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ
จังหวัดลําปาง ที่ระบุโดยขาราชการตํารวจ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.53, S.D.=0.82) เมื่อพิจารณา
เปน รายดาน พบวา อยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงตามลําดับ คือ ปจจัยดานคุณภาพงาน (x�=3.84, S.D.=0.78)
ปจจัยดานการมีสวนรวม (x�=3.69, S.D.=0.86) ปจจัยดานกระบวนการบริหาร (x�=3.63, S.D.=0.79) สวนปจจัย
ดานทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง (x�=2.97, S.D.=0.87)
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ปญหาและขอเสนอแนะที่ระบุโดยขาราชการตํารวจ พบวา ป จจัยที่มีคาความถี่สู งสุด คือ ปจจัยดา น
ทรัพยากร มีปญหา คือ ขาดแคลนงบประมาณ (ความถี่=24) และมีขอเสนอแนะ คือ สนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอ
เหมาะสม (ความถี่=24)
2) กลุมตัวอยางที่เปนประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 41-50 ป การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ
จังหวัดลําปาง ที่ระบุโดยประชาชน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.76, S.D.=0.98) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ปจจัยดานคุณภาพงาน (x�=3.86, S.D.=0.89) ปจจัยดานการมีสวน
รวม (x�=3.82, S.D.=0.99) ปจจัยดานทรัพยากร (x�=3.69, S.D.=1.09) ปจจัยดานกระบวนการบริหาร (x�=3.68,
S.D.=0.92)
ปญหาและขอเสนอแนะที่ระบุโดยประชาชน พบวา ปจจัยที่มีคาความถี่สูงสุด คือ ปจจัยดานกระบวนการ
บริหาร มีปญหา คือ การปฏิบัติงานยังไมคอยไดมาตรฐาน (ความถี่=30) และมีขอเสนอแนะ คือ มีมาตรฐาน รวดเร็ว
ใชเทคโนโลยีที่สะดวก (ความถี่=30)

สรุปผลการศึกษา
1. ขอมูลภูมหิ ลังทางสังคมของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางที่เปนขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จากการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศ
ชาย มีอายุ 41-50 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ภูมิลําเนาอยูภาคเหนือ มีระยะเวลาในการปฏิบัติ
ราชการตั้งแต 21-30 ป มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ตําแหนงผูบังคับหมู อยูในสายงานปองกัน
ปราบปราม
กลุมตัวอยางที่เปนประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 41-50 ป การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร
2. ผลการวิเคราะหขอมูล เฉลี่ยประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง
กลุมตัวอยางที่เปนขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
ดานการสืบสวนคดีอาญา โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ปจจัยดานคุณภาพงาน ซึ่ง
มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ปจจัยดานการมีสวนรวม ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ
ปจจัยดานกระบวนการบริหาร ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ปจจัยดานทรัพยากร
ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงตามลําดับ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ปจจัยดานคุณภาพงาน คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.84) เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญามีจิตสํานึกที่ดีตอการทํางาน รองลงมา คือ
ในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวน และการใหบริการเปนที่พอใจของประชาชนหรือผูมารับบริการ สวนรายการที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญามีคุณภาพ เกิดประโยชนตอสังคม
2. ปจจัยดานการมีสวนรวม คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.69) เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การสงเสริมความสามัคคีภายในหนวยงาน รองลงมา คือ การมีสัมพันธภาพที่ดี
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ระหวางบุคคลภายในหนวยงาน ประชาชน และหนวยงานอื่น สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การปฏิบัติหนาที่
ภายในหนวยงานมีการจัดทีมงาน และการแจกจายงานที่เหมาะสม
3. ปจจัยดานกระบวนการบริหาร คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.63) เมื่อพิจารณาแตละรายการ
พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เมื่อมีเหตุหรือคดีเกิดขึ้นรีบไปที่เกิดเหตุโดยทันที รองลงมา คือ สอบถามพยาน
ในที่เกิดเหตุเพื่อหาขอเท็จจริงเบื้องตนใหมากที่สุด สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การพิจารณาความดีความชอบ
ของผูบังคับบัญชาที่เปนธรรม
4. ปจจัยดานทรัพยากร คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x�=2.97) เมื่อพิจารณาแตละรายการ
พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก อัตรากําลังพลมีความเหมาะสม รองลงมา คือ การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาประกอบการปฏิบัติหนาที่ สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติหนาที่มีเพียงพอ
มีความทันสมัย
กลุมตัวอยางที่เปนประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญา โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ปจจัยดานคุณภาพงาน รองลงมา คือ ปจจัยดานการมีสวนรวม รองลงมา
คือ ปจจัยดานทรัพยากร และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ปจจัยดานกระบวนการบริหาร โดยเรียงตามลําดับ มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ปจจัยดานคุณภาพงาน คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.86) เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญามีคุณภาพ เกิดประโยชนตอสังคม
รองลงมา คือ ในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวน และการใหบริการเปนที่พอใจของประชาชนหรือผูมารับบริการ
สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญา
2. ปจจัยดานการมีสวนรวม คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.82) เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลของเจาหนาที่ตํารวจกับประชาชน รองลงมา คือ
เจาหนาที่ตํารวจ มีการสืบสวนหรือจับกุมผูกระทําผิดอาญารวมกับหนวยงานอื่นหรือประชาชน สวนรายการที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การประสานงานความรวมมือในการสืบสวนคดีจากหนวยงานอื่น
3. ปจจัยดานทรัพยากร คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.69) เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก อัตรากําลังพลมีความเหมาะสม รองลงมา คือ การใชเทคโนโลยีที่มีอยางประหยัด
คุมคา และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติหนาที่มีเพียงพอ
มีความทันสมัย
4. ปจจัยดานกระบวนการบริหาร คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.68) เมื่อพิจารณาแตละรายการ
พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญามีความถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว
และใชเทคโนโลยี ที่สะดวกกวาเดิม รองลงมา คือ การรักษาสถานที่เกิดเหตุใหวิทยาการตรวจพิสูจนหลักฐาน สวน
รายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การสอบถามพยานในที่เกิดเหตุเพื่อหาขอเท็จจริงเบื้องตนใหมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดคนพบประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1. จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของ ขาราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ที่ระบุโดยขาราชการตํารวจ ในปจจัยดานทรัพยากร ดานกระบวนการบริหาร
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ดานคุณภาพงาน ดานการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 3
ดาน คือ ปจจัยดานคุณภาพงาน ดานการมีสวนรวม ดานกระบวนการบริหาร ตามลําดับ และระดับปานกลาง 1 ดาน
คือ ปจจัยดานทรัพยากร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสิบตํารวจเอก คฑาวุธ พรหมายน (2545,บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา
เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ กองตรวจคนเขาเมือง 2 : ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการ
ตํารวจฝาย 1 และฝาย 2 พบวา ขาราชการตํารวจฝาย 1 และฝาย 2 กองตรวจคนเขาเมือง 2 สวนใหญมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในระดับมากและปานกลาง เมื่อนํามาพิจารณากับงานวิจัยของพันตํารวจตรี ยงยุทธ ฉายแสง,วรรณ
วีร บุญคุม (2553,บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจรในสถานี
ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม แลวพบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจร ในสถานีตํารวจภูธร
จังหวัดนครปฐม ที่ระบุโดยเจาหนาที่ตํารวจในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับ คือ ดานทรัพยากร
ดานกระบวนการบริหาร ดานคุณภาพงาน และดานการมีสวนรวม พบวา มีความสอดคลองกัน 3 ดาน คือ ดาน
กระบวนการบริหาร ดานคุณภาพงาน ดานการมีสวนรวม และไมสอดคลองกัน 1 ดาน คือ ดานทรัพยากร กลาวคือ
งานวิจัยที่มีความสอดคลองกันในดานกระบวนการบริหาร ดานคุณภาพงาน ดานการมีสวนรวม นั้น อาจเนื่องมาจาก
นโยบายบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่กําหนดวิสัยทัศน “เปนตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของ
ประชาชน” มุงเนนการพัฒนาและสรางบุคลากรใหเปนตํารวจมืออาชีพที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง เมื่อขาราชการตํารวจมีการยอมรับ และเห็นพองกับ
นโยบายแลวปรับนโยบายดังกลาวเขาเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติราชการดวยความยินดี ทุมเท ประชาชนผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจ ประกอบกับอําเภอวังเหนือเปนชุมชนทองถิ่นที่มีวิถีดําเนินชีวิตเรียบงายอยูกับธรรมชาติ ไมมีปญหา
อาชญากรรมที่รายแรง ไมมีปญหาการจราจรติดขัด ประชาชน และตํารวจมีความใกลชิด มีความรูสึกที่ดีตอกัน มีการ
ประสานงานความรวมมือกับทุกภาคสวนในพื้นที่ จึงสงผลใหการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการ
ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ มีประสิทธิภาพ และอธิบายไดจากตัวแบบการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ตัว
แบบดานกระบวนการของระบบราชการ ของวรเดช จันทศร (2551, หนา 138) กลาวคือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เปนองคกรขนาดใหญ ซึ่งมีกฎระเบียบขั้นตอนคอนขางมาก มีแบบแผนความสัมพันธที่เปนทางการ และมีการกําหนด
ระบบคุณธรรมเอาไวอยางแนนอนตายตัว
อยางไรก็ตามภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติก็มีแบบแผนความสัมพันธอยางไมเปนทางการดวย แตมักจะ
เปนกรณีของขาราชการตํารวจระดับปฏิบัติการทั้งสิ้น เพราะเปนผูปฏิบัติหนาที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และเปน
ผูที่ใชวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจใหบริการประชาชน ดังนั้นสิ่งที่จะวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
นโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติจึงขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการคือ ระดับความเขาใจของผูกําหนดนโยบายซึ่งไดแก ผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ และผูบริหารระดับสูงที่มีตอสภาพแวดลอมความเปนจริงขององคกร สภาพปญหาและ
ขอจํากัดตาง ๆ และระดับการยอมรับ เห็นพอง และการปรับนโยบายใหมใหสอดคลองกับภารกิจปกติ หรือเปนสวน
หนึ่งในหนาที่ราชการของผูนํานโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ไปปฏิบัติโดยตรงวามีความยินดีพรอมทุมเทใหกับ
การปฏิบัติราชการ สวนที่ไมสอดคลองกันในดานทรัพยากรนั้น อาจเปนเพราะวาขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ ที่จําเปน และทันสมัย การจัดสรรงบประมาณลาชามีไมเพียงพอ
การนําเทคโนโลยีมาใชยังไมกอใหเกิดความประหยัด คุมคา กําลังพลที่มีอยูไมเพียงพอ และไมเหมาะสมกับปริมาณงาน
2. จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของ ขาราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ที่ระบุโดยประชาชน ในปจจัยดานทรัพยากร ดานกระบวนการบริหาร ดานคุณภาพ
งาน ดานการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียง
- Proceedings -

408

ตามลําดับดังนี้ ปจจัยดานคุณภาพงาน ดานการมีสวนรวม ดานทรัพยากร ดานกระบวนการบริหาร ซึ่งไมสอดคลอง
กับพันตํารวจตรี ยงยุทธ ฉายแสง,วรรณวีร บุญคุม (2553,บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจร ในสถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ที่ระบุโดยประชาชน พบวา ในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดานเรียงตามลําดับคือ ดานทรัพยากร
ดานคุณภาพงาน ดานกระบวนการบริหาร และดานการมีสวนรวม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานีตํารวจภูธร วังเหนือ มีความเขาใจ และเห็นวา สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ มีกําลังพลที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่
ใชในการปฏิบัติหนาที่มีความประหยัด คุมคา มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบการปฏิบัติหนาที่ วัสดุอุปกรณที่
ใชในการปฏิบัติหนาที่มีเพียงพอมีความทันสมัย การจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติหนาที่มีเพียงพอ มีการปฏิบัติ
หนาที่มีความถูกตอง ไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีที่สะดวกกวาเดิม มีจิตสํานึกที่ดีตอการปฏิบัติหนาที่ การ
ใหบริการเปนที่พอใจของประชาชนผูรับบริการ มีความทันตอเวลา มีคุณภาพ เกิดประโยชนตอสวนรวม มีการจัด
ทีมงานและการแจกจายงานที่เหมาะสม มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลภายในหนวยงาน ประชาชน
และหน วยงานอื่น สร างแหล งข าวอาชญากรรมไว ประจํ า หมู บา นหรื อสอบถามผู นํา อยู เสมอ สื บสวนหรือ จับ กุ ม
ผูกระทําผิดอาญารวมกับหนวยงานอื่น หรือประชาชน ประสานงานความรวมมือในการสืบสวนคดีจากหนวยงานอื่น
การปฏิบัติหนาที่ภายในหนวยงาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช
1. จากผลการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ที่ระบุโดยขาราชการตํารวจ โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก ดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดและควรนําไปกําหนดเปนนโยบายเพื่อแกไขปญหาใหกับขาราชการตํารวจ คือ ปจจัยดานทรัพยากร ซึ่ง
มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ควรจัดสรรงบประมาณ กําลังพล เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ใหเพียงพอเหมาะสมใชเทคโนโลยีที่มีอยางประหยัดคุมคา
และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด ปรับปรุงสวัสดิการของตํารวจ เชน เงินเดือน คาตอบแทน เปนตน เพื่อใหตํารวจมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยูไดอยางมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ซึ่งจะสงผลใหองคกรเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง เปนที่
พึ่งของประชาชน เพื่อสังคมที่สงบสุข
2. จากผลการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ที่ระบุโดยประชาชน โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดและควรนําไปกําหนดเปนนโยบายเพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชน คือ ปจจัยดานกระบวนการบริหาร สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ควรเรงรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองคกรตํารวจ ปรับปรุงแกไขกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน การปฏิบัติงานที่ถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีที่สะดวกกวาเดิม
การปฏิบัติงานของตํารวจตองทําใหเปนหลักประกันดานความปลอดภัย และความยุติธรรมที่มีมาตรฐานโดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน และประชาชนมีสวนรวมในกิจการ
ตํารวจ
3. จากกรณีการจะปฏิรูปตํารวจนั้น ผูที่เขาใจปญหาขององคกรดีที่สุดคือขาราชการตํารวจ จากการศึกษา
พบวา ปจจัยดานทรัพยากร ควรไดรับการปรับปรุงแกไขมากที่สุด นอกจากขาราชการตํารวจแลวผูที่เขาใจปญหาของ
องคกรตํารวจไดดีคือประชาชน ซึ่งพบวา ปจจัยดานกระบวนการบริหารควรไดรับการปรับปรุงแกไขมากที่สุด เหลานี้
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เปนสิ่งสะทอนถึงความตองการของขาราชการตํารวจ และประชาชนไดเปนอยางดี จึงควรยึดการปฏิรูปตามความ
ตองการของขาราชการตํารวจ และประชาชนเปนหลัก
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึก เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ในปจจัยดานทรัพยากร เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและ
ปญหาอุปสรรครวมทั้งขอเสนอแนะใหรอบดานมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนากระบวนการบริหารงานดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการ
ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานดานการสืบสวนใหมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร.พงษสนิท คุณนะลา ทานอาจารย
ที่ปรึกษาที่ใหคําแนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรองตาง ๆ ตลอดถึงผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน
ในการพิจารณาเครื่องมือ คือ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ เลิศสมพร อาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา 2. ดร.อรรถ
สิทธิ์ เมืองอินทร อาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา 3. คุณสุรพงศ การินทร นักบริหารงาน องคการบริหารสวนตําบล
แมสุก อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบคุณเปนอยาง
สูง ไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวที่เปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณ รุนพี่ เพื่อน ๆ
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านโยบายสาธารณะทุ ก ท า นที่ ใ ห คํ า แนะนํ า และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณที่ดีในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด
ขอขอบคุณ ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ ประชาชนในอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ทุกทาน
ที่เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญา ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนรวมในงานศึกษาคนควานี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทาน
การคนควาดวยตนเองครั้งนี้ หากมีสิ่งใดขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา ณ ที่นี้
ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้คงจะเปนประโยชนกับผูที่สนใจ และหนวยงานที่
เกี่ยวของตอไป
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ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ
จังหวัดลําปาง
Factors Affecting the Debt burden of the Police officers in the Wangnuea
Police Station, Lampang Province
บุญเรือง อุปทอง 1* และ อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร 2
7

8

Boonruang Ooptong1* and Atthasit Muang-in2
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจ และเพื่อศึกษาหาแนวทางปองกันการ
เกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือจังหวัด
ลําปาง จํานวน 93 คน ใช แบบสอบถามเปน เครื่องมือวิ จัยในการศึ กษาครั้ง นี้ โดยใชสถิ ติเชิงพรรณนา และการ
วิเคราะหขอมูล รอยละคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหาผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
การเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจเรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ 1) ดานเศรษฐกิจ ไดแก คาครองชีพสูง และ
สินคามีราคาแพง 2) ปจจัยดานการทํางาน ไดแก ระดับชั้นยศ มีผลตอเงินเดือน เชน เงินเดือนนอย 3) ปจจัยดาน
สังคม ไดแก การมีทรัพยสินจํานวนมากจะไดรับการยกยองทางสังคม และ 4) ปจจัยดานครอบครัว ไดแก การซื้อ
สินคาอุปโภค และบริโภคในชีวิตประจําวัน การศึกษานี้มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปองกันไมใหเกิดหนี้สินดังนี้ ดาน
ครอบครั ว ข า ราชการตํ า รวจ และครอบครั ว ต อ งจั ด ทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นบั นทึ ก รายรั บ -รายจ า ย และปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมไมใชจายฟุมเฟอย ประหยัดอดออมบริโภคอยูในระดับพอประมาณดานเศรษฐกิจ ขาราชการตํารวจตอง
ปรับตัวใหเขากับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต พอมีพอกิน พอใช
พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู ดานสังคม ไมควรยึดติดกับวัตถุนิยมและกอหนี้สินเพิ่ม รูจักประมาณตน ลด ละ เลิก อบายมุข
ดานการทํางาน ขาราชการตํารวจเมื่อมียศเงินเดือนและรายไดนอยแลว ตองใชจายเงินตามฐานะของตนและประกอบ
อาชีพเสริมเพื่อหารายไดเสริม
คําสําคัญ: ปจจัย หนี้สิน ขาราชการตํารวจ

Abstract
The objectives of the study in Factors Affecting the Debt burden of the Police officers in the Wangnuea
Police Station, Lampang Province are 1) to study the factors affecting the debt burden of police officers and
1
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2) to look for the prevention of accruing debt of the police officers.The sample group is the 93 police officers of
Wangnuea Police Station Lampang Province. A questionnaire is used as instruments of this study. The study also
uses the descriptive statistic along with the analysis of percentage, mean, standard deviation and content.
The results of the study of the factors affecting the debt burden of police officers from high to low level
respectively are 1) Economy: the cost of living and the expensive consumed goods 2) Working: the rank leading
to the low salary 3) Society: the social admiration for the rich 3) Family: overspending for the members’ daily
consumption. The suggestions from this study are 1) Family: the officers and his family should do the income and
expense accounts. They should change their behaviors of overspending 2) Economy: the officers should be
flexible with current economy, adopting the philosophy of self-sufficiency Economy 3) Society: the officers
should be moderate in spending and abstain from gambling and drinking 4) Working: the officers should spend
money appropriately with their salary and find some extra works.
Keywords: Foctors, Debts, Police

บทนํา
ตํารวจเปนอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ทําหนาที่รักษากฎหมาย ปองกันปราบปรามอาชญากรรม และบริการ
รับใชประชาชน ดูแลชีวิตทรัพยสินของประชาชนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม ซึ่งเปนอาชีพที่ตอง
เสียสละตองทุมเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อใหบานเมืองเกิดความสงบเรียบรอย ตํารวจจึงพรอมที่จะสละชีวิตทุกเมื่อเพื่อ
ปกปองความยุติธรรม สอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการ ของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่กลาวไววา “ตอง
บริหารจัดการใหตํารวจ ดํารงชีพไดอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเปนที่รักของประชาชน มีการกําหนดมาตรการแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกหนวยงานโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ในการ
บริหารงาน รวมทั้งปลูกฝงคานิยมใหแกขาราชการตํารวจดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อลด
ภาระหนี้สิน และมีเงินออมไวใช ในยามจําเปน” (สมยศ พุมพันธุมวง, 2557 หนา 11) ขาราชการตํารวจตองมีความซื่อ
สัตยสุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน ดํารงชีวิตสวนตัวไมใหเกิดมลทินมัว
หมองตอตําแหนงหนาที่ ไมทําผิดกฎหมายแมเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขทั้งหลาย ไมฟุงเฟอหรู
หรา และใชจายอยางประหยัดตามฐานะแหงตน (ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ, 2551 หนา 5)
ประเทศไทยปจจุบัน เปนสังคมที่เห็นคุณคาทางวัตถุทามกลางกระแสบริโภคนิยมมีวัตถุสนองความตองการ
มากขึ้นเรื่อย ๆ คนไทยในยุคโลกาภิวัตน จึงตกเปนทาสของเครื่องอุปโภคบริโภค แหลงอบายมุขสิ่งยั่วยุ สนองความ
อยาก ของตนเอง ความตองการใชเงินเพิ่มขึ้นสภาพแวดลอมปจจุบันไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คาครองชีพที่สูงขึ้น ขณะที่คาตอบแทน คาจาง หรือ
เงินเดือน ไมไดปรับหรือเพิ่มตามไปดวย รายจายมากกวารายได ทําใหประชาชนกูยืมเงินจากแหลงเงินกูตาง ๆ จะเห็น
วาปญหาหนี้สินเปนปญหาใหญ ที่ประชาชนในประเทศไทยกําลังเผชิญอยู
ขา ราชการตํ า รวจก็ ไ ม ต างจากอาชี พ อื่ น ๆ ที่ ต กอยูภ ายใต ก ระแสการบริ โ ภคนิ ย มถู ก มองว า เป น อาชี พ
ขาราชการตองมีฐานะดีในสังคม ทั้งที่จริงแลวมีเงินเดือนคอนขางนอย ขาราชการตํารวจก็ประสบปญหา และไดรับ
ผลกระทบจากปญหาหนี้สิน เพราะมีรายไดทางเดียว คือ เงินเดือน และมีรายจายมาก เชน คาผอนบาน คาผอนรถ
คาใชจาย สินเชื่อ และรายจายอื่นๆ อีกมากมาย ปจจุบันมีการปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจใหเหมาะสม
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เปนธรรมและไดมาตรฐาน โดยคํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปคาตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของ
ประเทศความแตกตางระหวางรายไดของขาราชการตางประเภทกันและปจจัยอื่นที่จําเปน (พระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ ฉบับที่ 3, 2558 หนา 10)
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมตํารวจนั้นมีมากมาย และสงผลกระทบตอขาราชการตํารวจ ทั้งปญหาสวนตัว
และในหนวยงาน เชน การบริหารงานบุคคล งบประมาณไมเพียงพอ ถูกกลั่นแกลงรังแกเอารัดเอาเปรียบ การแตงตั้ง
โยกยายไมเปนธรรม และเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา การปฏิบัติงานยากลําบากซับซอนขึ้น เสี่ยงภัยอันตราย จึงเกิด
ความเคลียด ความทุกข ทําใหใชจายเงินเพิ่มขึ้น เชน สูบบุหรี่ ดื่มเหลา เลนการพนัน ฯลฯ
สิ่งที่กลาวมาขางตนจึงสงผลใหเกิดปญหาหนี้สินตอขาราชการตํารวจ ไมทางตรงหรือทางออม เปนสาเหตุ
หนึ่งของการฆาตัวตาย และปญหาอื่นตามมา ปจจัยที่มีผลตอการฆาตัวตายของเจาหนาที่ตํารวจ จากการวิจัยตั้งแต
ปงบประมาณ 2551 – 30 กันยายน 2556 มีขาราชการตํารวจฆาตัวตายรวมทั้งสิ้น 174 ราย สาเหตุเกี่ยวกับการฆา
ตัวตาย ปญหาหนี้สิน คิดเปนรอยละ 10.30 (กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ, 2558)
ปญหาหนี้สินเปนปญหาที่ขาราชการตํารวจเกือบทุกคนพบเจอปญหาอยู สงผลกระทบตอประสิทธิภาพ
การทํางานที่ลดลง ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของตองรวมมือชวยกันดูแลแกไขเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
อีกทั้งขาราชการตํารวจก็ตองปฏิบัติตนเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ลดความฟุมเฟอย สราง
เสริมวินัยทางการเงินใหมากขึ้น ดวยเหตุนี้การเปนหนี้ก็ไมใชสิ่งเลวรายเสมอไป หากจําเปนตองเปนหนี้จริง ๆ และรูจัก
วางแผนการจัดการหนี้อยางเหมาะสม ก็จะสามารถนํามาซึ่งความสุขและความมั่นคงในชีวิตได
จากปญหาตาง ๆ และสิ่งที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง เพราะจากการตรวจสอบเบื้องตน พบวา ขาราชการ
ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ เกือบทุกนายประสบปญหาหนี้สินอยูและมีหนี้สินเปนเงินจํานวนมาก เฉลี่ยประมาณ
คนละ 1,000,000 – 2,500,000 บาท กูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยตํารวจและสถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชน
ผูวิ จั ย จึ งต อ งการศึ กษาเพื่ อ จะได ท ราบถึ งป จ จั ย ที่ แ ท จริ ง ของป ญหาหนี้ สิ น เกิด จากป จ จัย อะไร ซึ่ งผลของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใชเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและนําไปใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา
หนี้สินของขาราชการตํารวจได

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจ
2. เพื่อศึกษาหาแนวทางปองกันการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจ

กรอบแนวคิด
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง โดยผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ ภาวะหนี้สินของขาราชการครู จาก
นันทรัตน จิโรภาส (2552 หนา 6) ผูศึกษาจึงนํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา เพราะมีหัวขอใกลเคียง
กับงานวิจัย ที่ผูวิจัยทําการศึกษาอยู มีเนื้อหา และการกําหนดตัวแปรที่มีความสัมพันธสอดคลอง ชัดเจน เกี่ยวของ
กับสิ่งที่ตองการศึกษา และตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา ผูศึกษาจึงกําหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
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ตัวแปรตน (Independent Variables)
ขอมูลสวนบุคคล

ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนีส้ นิ

ยศ

1. ดานครอบครัว

สถานภาพการสมรส

2. ดานเศรษฐกิจ

จํานวนบุตร
เงินเดือน
อาชีพเสริม

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

3. ดานสังคม

หนีส้ ินของ
ขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ
จังหวัดลําปาง

4. ดานการทํางาน
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดทีใ่ ชในการศึกษา

วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัด
ลําปาง” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดของการศึกษา และใหไดผลการศึกษามีความแมนยํา มี
ความนาเชื่อของขอมูลมากที่สุด รายละเอียด ดังนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ที่ปฏิบัติงานอยู
จริง ในปงบประมาณ 2558 จํานวน 93 คน โดยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล ซึ่งแบงออก
เปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ยศ อายุราชการ สถานภาพการสมรส
จํานวนบุตร เงินเดือน อาชีพเสริม
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจ
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการปองกันไมใหเกิดหนี้สิน
การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ผูวิจัยทําการศึกษาคนควาจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดทําการศึกษาคนความาหาคาความเที่ยงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 ทาน ตรวจแบบสอบถาม คือ 1.รองศาสตราจารย ดร.วีระ เลิศสมพร อาจารยประจําสาขาวิชา
นโยบายสาธารณะ 2.คุณสากล คิดอาน ครู คศ.3 โรงเรียนวังเหนือวิทยา ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบใช (Try out) กอนใชจริงกับขาราชการตํารวจ จํานวน 10 ชุด กับ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ซึ่งขาราชการตํารวจดังกลาวมีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาในครั้งนี้

- Proceedings -

415

4. ผูวิจัยวิเคราะหหาความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Reliability) ของแบบสอบถาม สวนที่ 2 โดยใชวิธีหาคา
สัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) เทากับ .9347 (จุฑารัตน โทษาธรรม, 2548 หนา
46)
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมมูล ดวยวิธี
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 93 ชุด เก็บรวบขอมูลของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ
จังหวัดลําปาง ที่ปฏิบัติงานอยูจริง ในปงบประมาณ 2558 จํานวน 93 คน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจนครบ
คิดเปนรอยละ 100 และนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ใหคะแนนและทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติ
ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยการหาคาความถี่ (Frequency), และคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจ ใชสถิติพรรณนา
สําหรับพรรณนาความคิดเห็น โดยการหาคาเฉลี่ย ( Mean), และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมี
เกณฑการแปลคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย
4.51 – 5.00
หมายถึง
ระดับความเห็นดวยมากที่สุด
คาเฉลี่ย
3.51 – 4.50
หมายถึง
ระดับความเห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย
2.51 – 3.50
หมายถึง
ระดับความเห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ย
1.51 – 2.50
หมายถึง
ระดับความเห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย
1.00 – 1.50
หมายถึง
ระดับความเห็นดวยนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการปองกันไมใหเกิดหนี้สินเปนแบบสอบถาม
ปลายเปดวิเคราะหโดยเทคนิคการวิเคราะห และสรุปเนื้อหาประกอบบริบท

ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ สวนใหญเปน
เพศชาย คิดเปนรอยละ 97.85 มีอายุ 41-50 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.91 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.61 และสวนใหญเปนชั้นยศ จ.ส.ต.-ด.ต. มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.54 สวนใหญมีอายุ
ราชการ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 38.71 มีสถานภาพสมรส มากที่สุด คิดเปนรอยละ 81.72 มีจํานวนบุตร 2 คน
คิดเปนรอยละ 60.22 สวนใหญไดรับเงินเดือน 25,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.01 และมีอาชีพเสริมอื่น ๆ
สวนใหญ (ไมมีอาชีพเสริม)มากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.63
2. ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง
ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานครอบครัวดานเศรษฐกิจ ดานสังคมดานการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
( X =3.07) และเมื่อพิ จารณาเป นรายดา น โดยเรี ยงตามลํา ดับผลการศึกษาจากมากไปหานอย คือ 1. ดา น
เศรษฐกิจ มากที่สุด 2. ดานการทํางาน 3. ดานสังคม และนอยที่สุด คือ 4. ดานครอบครัว รายละเอียดปรากฏผล
ดังนี้
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2.1 ดานเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียง 3 ลําดับ
แรก พบวา คาครองชีพสูง และสินคามีราคาแพง มากที่สุด ( X = 3.82) และนอยที่สุด คือ การกูยืมเงินนอกระบบมา
ใชจาย ( X = 2.44) ตามลําดับ
2.2 ดานการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียง 3 ลําดับ
แรก พบวา ระดับชั้นยศ มีผลตอเงินเดือน เชน เงินเดือนนอย มากที่สุด

( X = 3.84) และนอยที่สุด คือ หนวยงาน

และเพื่อนรวมงาน มีผลทําใหใชจายเงินเพิ่มขึ้น ( X = 2.73) ตามลําดับ
2.3 ดานสังคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.97) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียง 3 ลําดับแรก
พบวา การมีทรัพยสินจํานวนมาก จะไดรับการยกยองทางสังคม มากที่สุด ( X = 3.31) และนอยที่สุด คือ การโฆษณา
ทางสื่อตางๆ เชน สื่อออนไลน โทรทัศน ทําใหใชจายเงินเพิ่มขึ้น ( X = 2.74) ตามลําดับ
2.4 ดานครอบครัว โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียง 3 ลําดับ
แรก พบวา การซื้อสินคาอุปโภคและบริโภค ในชีวิตประจําวัน มากที่สุด ( X = 3.34) และนอยที่สุด คือ การมี
พฤติกรรมนอกใจคูสมรส ทําใหใชจายเงินเพิ่มขึ้น ( X = 1.74) ตามลําดับ
ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนีส้ นิ ของขาราชการตํารวจ
1. ดานเศรษฐกิจ
2. ดานการทํางาน
3. ดานสังคม
4. ดานครอบครัว
สรุปภาพรวม

(X)
3.34
3.28
2.97
2.71

(S.D.)

ระดับ

ลําดับที่

1.16
1.15
1.06
1.12

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1
2
3
4

3.07

1.12

ปานกลาง

ภาพ 2 แสดงตารางสรุปภาพรวม ทั้ง 4 ดาน ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนีส้ ินของขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง
3. ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอืน่ ๆ เกี่ยวกับการปองกันไมใหเกิดหนี้สนิ
3.1 ไมใชจายเงินใหเกินฐานะ ใชเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีพ พอมี พอกิน พอใช และพอใจใน
สิ่งที่ตนมี เรียบงาย รูจักประมาณตน ประหยัดอดออม ไมควรกอหนี้สินเพิ่ม ไมนําเงินในอนาคตมาใชโดยไม
จําเปน
3.2 ไมเลนการพนันหรือใชจายฟุมเฟอยตามคนอื่น ซื้อของที่จําเปนเทานั้น ไมตามสังคมจนเกินไป
3.3 หนวยงานควรขอความรวมมือจากสถาบันการเงิน ใหกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา เพื่อนําเงินมา
ชําระหนี้นอกระบบและหนี้ที่คิดดอกเบี้ยที่สูงกวา และมีการรวมหนี้สินของขาราชการตํารวจพรอมหาแหลง
เงินกูที่ดอกเบี้ยถูกกวา
3.4 มี ก ารวางแผนบริ ห ารการเงิ น ให เ ป น ระบบ ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ -รายจ า ย แบ ง สั ด ส ว น ของรายได
คาใชจายเปนสัดสวน ไมใชจายเงินเกินรายไดที่ไดรับตอเดือน และใชจายเงินเพื่อประโยชนของครอบครัว
มากที่สุด
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3.5 หาทางเพิ่มรายได และประกอบอาชีพเสริม หารายไดเสริมและลดคาใชจายในครอบครัว เชน ปลูก
ผักสวนครัว คาขาย ฯลฯ เมื่อกูเงินมาตองกูมาเพื่อ ใหเกิดรายได เพื่อนําไปเพิ่มรายไดจากการประกอบ
อาชีพเสริม
3.6 รัฐควรพิจารณาปรับปรุง แกไข อัตราคาตอบแทน เพิ่มคาตําแหนง เพิ่มเงินเดือน และสวัสดิการของ
ขาราชการตํารวจใหเพียงพอ และจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอภาระหนาที่ เชน เบี้ยเลี้ยง คาเชื้อเพลิง
ใหมากขึ้น

สรุปผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัด
ลําปาง ผูศึกษาขออภิปรายผล ดังนี้
1. ดานครอบครัว พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจ โดยรวม อยูในระดับปาน
กลาง สวนใหญ เปนการซื้อสินคาอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจําวันมากที่สุด ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะขาราชการ
ตํารวจ มีภาระในการซื้อสินคาอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจําวัน และใชจายในครอบครัวเปนจํานวนมาก นิยมซื้อ
สินคาที่ฟุมเฟอย และไมจําเปน จึงเปนปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินตามมา สอดคลองกับแนวคิดของแอซเซล อางใน
กิติ สมสนั่น (2548.) เปนแนวคิดที่เกี่ยวกับธรรมชาติทางพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งมนุษยจะมีพฤติกรรมที่ตอบสนองต
อสิ่ ง เร า โดยได รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก ป จ จั ย หลายประการที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ โ ภค เช น ป จ จั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ ม
(environmental influence) ไดแก วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม เชน เพื่อน ครอบครัว นักแสดง ฯลฯ และองคกรทาง
การตลาดที่ยื่นขอเสนอที่สามารถตอบสนองของ ผูบริโภคได การสื่อสารจากสิ่งแวดลอมเหลานี้ตางมีอิทธิพลตอการ
เลือกซื้อสินคา หรือการใชบริการการโฆษณา ซึ่งถือเปน สิ่งกระตุนการบริโภค และสอดคลองกับผลการศึกษาของ
พั ช ริ น ทร สุ ภ าวงศ (2549) ที่ ศึ ก ษาภาวะหนี้ สิ น และความต อ งการประกอบอาชี พ เสริ ม รายได ข องครอบครั ว
ขาราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 5 ที่พบวา ภาวะหนี้สินของครอบครัวขาราชการตํารวจมีหนี้สินที่เกิดจากการ
ใชจายภายในครอบครัว วิธีการแกไข คือ การลดคาใชจายภายในครอบครัว และประกอบอาชีพเสริม และ พ.ท.นุกูล
ตรีเจริญ (2547) ซึ่งศึกษาภาวะหนี้สินของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการกองพลทหารปนใหญตอสู
อากาศยาน ที่พบวา พฤติกรรมในการบริโภค และการใชจายในครอบครัวนั้น ก็มีสวนที่ทําใหเกิดภาวะหนี้สิน คือ
ความตองการที่จะมีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานไวใช ในครัวเรือน เชน โทรทัศน ตูเย็นเครื่องซักผา ฯลฯ และ
พฤติกรรมการบริโภครับประทานอาหารนอกบาน และสอดคลองณัฐพล จันมะโน (2555) ที่พบวา ภาวะหนี้สินของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีรายจายตอเดือนสวนใหญเพื่อการบริโภค
และอุปโภคมากที่สุด และสอดคลองแนวคิดการบริโภคนิยมของ พระธรรมปฎกป.อ.ปยุตโต, 2534 หนา 64) การที่
คนซื้อสินคาที่ไมจําเปนเกิดจากตัณหาในตัวมนุษยเอง ในสังคมยุคปจจุบันเนนวัฒนธรรมการบริโภค การบริโภคปจจัย
4 แนวพุทธ หมายถึง การบริโภคปจจัย 4 ดวยบริการบําบัดความ ตองการเพื่อใหไดรับความพอใจ โดยเกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดีที่สุดดวยการบริโภคที่นอยที่สุดลดการบริโภคและการแขงขันใหมาแบงปนกันจะชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
มนุษยและสันติสุขได
2. ดานเศรษฐกิจ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจโดยรวม อยูในระดับปานกลาง
สวนใหญ คือ คาครองชีพสูง และสินคามีราคาแพงมากที่สุดที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะสภาพเศรษฐกิจอาจจะอยูในชวง
ที่ตกต่ํา เงินเดือนของขาราชการตํารวจที่ไดรับแตละเดือนนอยไมพอใชจาย สินคาก็จะแพง มีรายไดไมเพียงพอกับ
รายจาย สอดคลองกับ วีระศักดิ์ อเวรา (2541) ศึกษาภาวะหนี้สินของเจาหนาที่ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู ผล
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การศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอสถานภาพทางเศรษฐกิจ ไดแกการลดคาเงินบาททําใหสินคามีราคาแพงขึ้นแต
รายไดไมมีการปรับขึ้นตามคาครองชีพที่สูงขึ้นในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสมกับคา
ครองชีพ และสอดคลองคมเดช มะลิลัย (2556) ที่ศึกษาปญหาคาครองชีพและหนี้สินของขาราชการตํารวจในสังกัด
สถานี ภู ธ รกระสั ง จั งหวั ด บุ รีรัมย พบว า 1. ป ญ หาค า ครองชีพ และหนี้สิ น ของข าราชการตํา รวจในสัง กั ด สถานี
ตํ า รวจภู ธ รกระสั ง จั ง หวั ด บุ รีรั ม ย โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า ด า นรายรั บ
ขาราชการตํารวจมีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงไมมากและดานรายจายจะมีภาระคาใชจายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพที่สูงขึ้นในปจจุบัน และไมสอดคลองกับ ณัฐพงษ ทวมจันทร (2555) การศึกษาภาวะ
หนี้สิน และแนวทางการแกไขปญหาหนี้สินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะหนี้สินของประชาชนสูงที่สุด คือ ปจจัยดานคาใชจาย ปจจัยดานพฤติกรรมการ
บริโภค และปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะหนี้สินของประชาชนต่ําที่สุด คือ ดานเศรษฐกิจ และไมสอดคลองกับ นฤมล อิน
ทโฉม (2554) ศึกษาผลกระทบตอภาระหนี้สินของทหารชั้นประทวน สังกัดกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 ผล
การศึกษา พบวา ผลกระทบตอภาวะหนี้สิน เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ 1.ดานจิตใจ 2.ดานสังคม 3.ดานเศรษฐกิจ
ตามลําดับ และสอดคลองกับแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ กลาววา อํานาจของวัตถุนิยม มนุษยทําลายเศรษฐกิจโดยการ
เปนอยูดวยสวนเกิน กินเกิน แตงเนื้อแตงตัวเกิน มีเครื่องใชสอยเกิน อีกทั้งไมมีศีลธรรม จึงจัดเศรษฐกิจไปในทาง
ทําลายมนุษยดวยกัน ควรแกดวยระบบเศรษฐกิจของพระพุทธเจาซึ่งมีหลักสั้น ๆ วา ผลิตใหมาก กินแตนอยเหลือเอา
ไปชวยโลกใชธรรมะแกปญหาเศรษฐกิจ ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปนหนี้สิน สอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู และ
ปฏิบัติตนของประชาชน ใหดําเนินไปในทางสายกลางเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ดําเนินชีวิตดวยความอดทน
ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ ไมเปนหนี้มาก
3. ดานสังคม พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจ ดานสังคมโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง สวนใหญ คือ การมีทรัพยสินจํานวนมาก จะไดรับการยกยองทางสังคมมากที่สุด ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
เมื่อขาราชการตํารวจมีทรัพยสิน เงินทอง บานเรือนหลังใหญโต มีที่ดินจํานวนมาก และมีความมั่งมี มั่งคั่ง ร่ํารวย
ในทรัพยสินเหลานี้เพื่อนขาราชการตํารวจ และบุคคลในสังคม ก็จะพลอยยินดี และดูมีเกียรติ และไดรับความไววางใจ
จากสังคม และเปนปจจัยที่สงผลใหเกิดหนี้สินตามมา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow
อางใน วิบูลย จุง (2550.) ลําดับขั้นความตองการของมนุษย ลําดับที่ 4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (SelfEsteem needs) ลักษณะที่ 2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น (esteem from others) คือ ความตองการ
มีเกียรติยศ การไดรับยกยอง ไดรับการยอมรับ ไดรับความสนใจ มีสถานภาพมีชื่อเสียงเปนที่กลาวขาน และเปนที่ชื่น
ชมยิ น ดี มี ค วามต อ งการที่ จ ะได รั บ ความยกย อ งชมเชยในสิ่ ง ที่ เ ขากระทํ า ซึ่ ง ทํ า ให รู สึ ก ว า ตนเองมี คุ ณ ค า ว า
ความสามารถของเขาไดรับการยอมรับจากผูอื่น และสอดคลองกับผลการศึกษา ยุพา กิตติดุษฎีธรรม (2549) ศึกษา
ปจจัยที่สัมพันธกับการเปนหนี้สินของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัย พบวา
ปจจัยที่สัมพันธกับการเปนหนี้สินของครู ดานสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มากที่สุด คือ การมีบาน
ใหญโต ราคาแพง รองลงมา คือ การซื้อที่ดินจะทําใหมีความมั่นคงและมีหลักประกันในชีวิตใชโทรศัพทมือถืออยาง
ทัน สมัย ดู มี ฐานะในสั งคม สอดคล อ งกับ สุท ธิ ส ม ดั ง กอ ง (2536) ศึก ษาป จ จั ยที่ เปน ตั ว กํา หนดภาวะหนี้ สิน ของ
ขาราชการครู : ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการครูประถมศึกษา ในจังหวัดภาคอีสานตอนบน ผลการศึกษา พบวา ปจจัย
ที่เปนตัวกําหนดภาวะหนี้สินของขาราชการครู คือ ความนิยมสรางบานขนาดใหญราคาแพง การยึดมั่นในประเพณี
แบบเอาหนา และสอดคลอง พิชชากร แจมศรี (2550) ศึกษาภาวะหนี้สิน และแนวทางการบริหารหนี้สิน ของสหกรณ
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ออมทรัพยครูนนทบุรี จํากัด ซึ่งผลการศึกษา พบวา ภาวะหนี้สิน และทรัพยสินของสหกรณออมทรัพยครูฯ เปนหนี้สิน
กับสหกรณ และทรัพยสินจากการกูยืมเงินสหกรณของสมาชิกสวนใหญ อยูในรูปของรถยนต ทาวเฮาส และเงินฝาก
ธนาคาร ซึ่งโดยภาพรวมแลวสมาชิกสหกรณสวนใหญเห็นวาเมื่อเขามาเปนสมาชิกสหกรณแลวทําใหทรัพยสินเพิ่มขึ้น
และสอดคลองกับ พงษศักดิ์ เชื่อสมบูรณ (2536) ไดศึกษาเรื่องเงินเดือนกับคาครองชีพของขาราชการตํารวจชั้น
ประทวน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปวา ตํารวจชั้นประทวนในจังหวัดเชียงใหม และครอบครัว มี
ทรัพยสินตางๆ ตามลําดับดังนี้ วิทยุมือถือ ปน ตูเย็น โทรทัศน รถยนต มีบานของตนเองและทรัพยสินอื่น ๆ แหลง
เงินกูเปนหนี้สหกรณสวัสดิการ และเปนหนี้ธนาคาร สอดคลองกับแนวคิด พุทธทาสภิกขุ กลาววา “การถอนตัวออก
จากอํ านาจวัตถุ นิยม” ดั งคํากลาวของท านว า“วัตถุ นิยม นั่ นแหละ คื อ ตัว อันร ายกาจของมนุ ษยยิ่ง กวา สิ่งใด
โดยเฉพาะในโลกยุคปจจุบันวัตถุนิยมกําลังครองโลก กําลังจับจิตจับใจมนุษยทุกคนในโลกบีบบังคับใหดิ้นรนไปในทาง
ของความลุมหลงตอวัตถุ คนก็หลงวัตถุ ก็ซื้อหาวัตถุชนิดนั้นที่ไมจําเปนมาไวเต็มบานเต็มเมืองเกินความตองการ
อุต สา หกู หนี้ ยืม สิ้น ไปซื้อ หาอุป กรณแ หง วัต ถุนิ ยม เงิน เดื อนไม พอ ต องคดโกง ตอ งคอรั ปชั่ น วิธี มัน ก็เต็ม ไปดว ย
คอรัปชั่น ในโลกนี้ก็หาความสุขไมได มนุษยจะวินาศเพราะหลงเสนหของสิ่งที่ เรียกวา “วัตถุนิยม”
4. ดานการทํางาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของขาราชการตํารวจดานการทํางาน โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง สวนใหญ คือ ระดับชั้น ยศ มีผลตอเงินเดือน เชน เงินเดือนนอย มากที่ สุด ที่เปนเชนนี้อาจเปน
เพราะการมีชั้นยศสูงจะทําใหขาราชการตํารวจมีรายไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ มีการ
กําหนดฐานเงินเดือนที่แตกตางกันตามลําดับชั้นยศ เมื่อไดรับชั้นยศที่สูงขึ้น เงินเดือน และเงินประจําตําแหนง ก็จะได
สู ง ขึ้ น ตามไปด ว ย สอดคล อ งกั บ ธิ ด า ว อ งวั น ดี (2550) ศึ ก ษาการวิ เคราะห ภ าวะหนี้ สิ น ของข า ราชการตํ า รวจ
กรณีศึกษา ขาราชการตํารวจในสังกัดสวนกลาง ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางภาระหนี้สินของ
ขาราชการตํารวจในสังกัดสวนกลาง มากที่สุดคือ ระดับรายไดตอเดือน และรองลงมา คือ คาใชจายตอเดือน และ
ขาราชการตํารวจในสังกัดสวนกลางที่มีชั้นยศสูงขึ้น ตําแหนงสูงขึ้น มีอายุราชการมากขึ้น และมีรายไดมากขึ้นจะมี
แนวโนมการเปนหนี้ไมกอ รายไดลดลง และมีแนวโนมในการเปนหนี้ที่กอใหเกิดรายได เพิ่มขึ้น และสอดคลองกั บ
อรรถพันธ สุภัคพิสุทธิกุล (2557) การศึกษาการตัดสินใจ กอหนี้สินของบุคคลในจังหวัดสมุทรปราการ ที่พบวา การ
รับรายไดเปนเงินประจําเดือน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ กอหนี้สิน ทําใหบุคคลที่มีรายรับแตละเดือนชัดเจน
สามารถที่จะสรางหนี้สินโดยการกูยืม หรือการนําเงินในอนาคตมาใช และสอดคลองกับ เมรีนา ปลื้มปญญา (2543)
ศึกษาความตองการสินเชื่อ และภาระหนี้สินของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม
พบวา ครูมีการออมนอยมาก และตัวเลขการเปนหนี้จะคอย ๆ เพิ่มขึ้นตามอายุ ระดับตําแหนง และระดับรายได จะ
เปนหนี้มากที่สุด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานครอบครัว ขาราชการตํารวจ และครอบครัวตองจัดทําบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับ-รายจาย จะทําให
รูวาควรลดคาใชจายในดานใดบาง และรายจายที่ควรตัดทิ้งไปได และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมใชจายฟุมเฟอย เชน
สิ่งของเกาที่ใชไดก็ควรใชไปกอน บริโภคอาหารที่ราคาไมแพง เสื้อผาไมเปลี่ยนไปตามแฟชั่น เปนตน
2. ดานเศรษฐกิจ ขาราชการตํารวจตองปรับตัวใหเขากับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริมาใชในการดําเนินชีวิต ตัดทอนคาใชจายที่ไมจําเปน ลด ละ ความฟุมเฟอยในการใชชีวิต
ลด ละ เลิกอบายมุข เชน ไมเลนการพนัน การเสี่ยงโชค เพราะเปนหนทางของอบายมุขที่จะนําไปสูความเสื่อม และ
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เกิดหนี้สิน และผูบังคับบัญชาควรจัดตั้งกองทุนในระดับสถานีตํารวจเพื่อใหขาราชการตํารวจกูเงินดอกเบี้ยต่ํา และ
สามารถกูเงินดวนหรือฉุกเฉินไดโดยไมตองไปกูธนาคารที่มีดอกเบี้ยแพง
3. ดานสังคม ไมควรยึดติดกับวัตถุนิยมทรัพยสิน และกอหนี้สินเพิ่ม รูจักประมาณตน ไมกูเงินในอนาคตมาใช
โดยไมจําเปน การสรางบาน ซื้อรถ โทรศัพท และสิ่งของเครื่องใชอื่น ๆ ใหเหมาะสมกับฐานะของตนเอง ไมเปลี่ยนตามสมัย
นิยมหรือกระแสบริโภคนิยม หลีกเลี่ยงการใชเงินกู เชน การกดเงินสดโดยตรงจากบัตรเครดิต สินคาเงินผอน เปนตน
4. ดานการทํางาน ขาราชการตํารวจเมื่อมียศ เงินเดือน และรายไดนอยแลว ตองใชจายเงินตามฐานะของตน
และประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายไดเสริม เชน เกษตรกรรม คาขาย และปลูกผักสวนครัวไวกินในบาน เลี้ยงเปด ไก
ไวรับประทานเอง รูจักเก็บกอนใช มีวินัยในการออม และรัฐควรพิจารณาปรับปรุง เพิ่มคาตําแหนง เงินเดือน ตลอดจน
สนับสนุนงบประมาณสวัสดิการในการทํางาน ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และเหมาะสมกับอาชีพความเปนอยู
ตําแหนงภาระหนาที่ในการปฏิบัติงาน สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สํานักงานตํารวจแหงชาติควรเพิ่มหลักสูตรการวางแผน การบริหารจัดการเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
ในหลักสูตรการอบรมกอนเขาบรรจุเปนขาราชการตํารวจเพื่อใหขาราชการตํารวจบริหารรายได – รายจายของตนเอง
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และดํารงชีวิตไมยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมในปจจุบันมากเกินไป
2. สํานักงานตํารวจแหงชาติควรขอความรวมมือสถาบันการเงิน และหัวหนาหนวยงานใหมีกลไกการ
ตรวจสอบ ในการกูยืม ที่ไมใชเฉพาะการตรวจสอบเอกสารเทานั้น ตรวจสอบความจําเปน และอนุมัติเงินกูในจํานวน
ที่นอยลง และกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉพาะในสวนของขาราชการตํารวจที่ตองการออมเงินใหมากขึ้นเพื่อ
สงเสริมการออมเงิน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาจากสถานีตํารวจในพื้นที่อื่น ๆ ที่กวางมากขึ้นเนื่องจากการทําศึกษา
เพียงหนวยงานเดียวทําใหทราบถึงปจจัย และวิธีการปองกันปญหาเพียงหนวยงานเดียวเทานั้น ซึ่งจะไมไดขอมูลที่ได
มาตรฐาน เพราะแตละหนวยงานยอมมีลักษณะปจจัยที่แตกตางกัน เชน สภาพความเปนอยู เศรษฐกิจ และสังคม
หรือทําการศึกษากลุมขาราชการตํารวจในระดับอื่นดวย
2. การศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ เพื่อทําใหทราบปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของ
ขาราชการตํารวจ เพื่อจะไดขอมูลในเชิงลึกและละเอียดมากยิ่งขึ้น
3. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับหัวขอปญหาหนี้สินกับความเครียดในการทํางานของขาราชการ
ตํารวจ และหัวขอ ภาวะหนี้สิน ปญหาความเครียดกับการฆาตัวตายของขาราชการตํารวจ
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การใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลน ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
The Use of Nonverbal Language through Social Network Online of the
Undergraduate Student in Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Phayao Campus
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความนิยมในการใชอวัจนภาษาของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และเพื่อศึกษาการรับรูสารจากอวัจ
นภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 226 รูป/คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามปลาย
ปด ประกอบดวยแบบตรวจสอบรายการกับแบบมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามแบบปลายเปด สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห พบวา 1) ความนิยมในการใชงานของรูปอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลน อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.66 โดยใชภาพ มากเปนลําดับที่ 1 (�X = 4.32) และความนิยมในการใชงานของอีโมติ
คอนกับตําแหนงที่ปรากฏ กลุมตัวอยางสวนใหญตอบ อีโมติคอนปรากฏหลังขอความ จํานวน 12 รูป คิดเปนรอยละ
50 2) การรับรูจากการใชรูปอีโมติคอนที่เห็นวามีความหมายตรงกันหรือไม กลุมตัวอยางสวนใหญตอบภาพ
หมายถึง สุขสันตวันเกิด จํานวน 224 รูป/คน คิดเปนรอยละ 99.1 และการรับรูสารจากอีโมติคอนผานบทสนทนา อยู
ในระดับมาก กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชภาพ จํานวน 6 บทสนทนา
คําสําคัญ: อวัจนภาษา เครือขายสังคมออนไลน อีโมติคอน

Abstract
Independent study in this research was to study the perception of nonverbal communication through
the network of students from undergraduate Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phayao Campus and to
study in the use of nonverbal communication of students popular undergraduate Mahachulalongkornrajavidyalaya
University Phayao Campus were used in this study were 226 Monk. /People. The instruments used in the study
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were collected by Questionnaire and the close. Consists of a check list with a Rating Scale and Open Ended
Questionnaires were used in data analysis is the Frequency. Percentage, Mean and Standard deviation.
Research findings were as follows: 1) The popularity in the use of the emoticons through social network
at a high level. The average including equal 3.66 The picture As the 1 and popularity in the use of
emoticons to position appears to sample Most answer emoticons appear behind the text of 12 images percent
50. 2) Perception of the patterns that match or meaningful emoticons the majority answer picture means
happy birthday, the 224 images per person per cent 99.1 and Realization of message from the emoticons
through the dialogue at a high level, Sample of the used images 6 conversation.
Keywords: Nonverbal, Social Networks, Emoticon

บทนํา
ปจจุบันนี้ โลกไดยางเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มตัว ขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนประเภท
ตาง ๆ ไมวาจะเปนจากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส จึงกลายเปนสิ่งสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได
เพราะมนุษยไดใชขอมูลขาวสารนั้น เปนเครื่องมือสําหรับการสนทนาในชีวิตประจําวันเปนเครื่องมือที่ใชในการวางแผน
ตลอดจนใชเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจเพื่อดําเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ แทบทุกชนิด มนุษยจึงมีวิถีชีวิตที่อยู
กับการติดตอสื่อสารที่มักจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การติดตอสื่อสารแบบตาง ๆ จึงเขามามีบทบาทอยางสําคัญ
ที่สุดในการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) ดังนั้นอินเทอรเน็ต (Internet) ไดเขามามีบทบาทและ
มีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น จนกลายเปนการสื่อสารรูปแบบที่เปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันโดย
มีสวนชวยทั้งในเรื่องการศึกษา การทํางาน การติดตอสื่อสาร การพักผอนหยอนใจและเพื่อความบันเทิง1คุณลักษณะ
เดนที่สุดของอินเทอรเน็ต คือ การมีปฏิสัมพันธ (Interactivity) ระหวางเว็บไซตกับผูใชและระหวางผูใชกับผูใชดวยกัน
เอง โดยผูใชสวนหนึ่งเปนผูสรางเนื้อหา (Content) ในหนาเว็บเพจ (Webpage) หรือ (Blog) ของตัวเอง และมีผูใชสวน
ใหญเปนผูเปดรับเนื้อหานั้น ๆ จนเกิดเปนเว็บแบบเครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) ความสนใจของ
ผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกไดหันมายังกลุมเว็บไซตที่ใหบริการเครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) เชน
ไฮไฟว (Hi5), เฟซบุก (Facebook), ไลน (Line), มายสเปซ (My Space) และเว็บไซตที่ใหบริการเครือขายสังคมออนไลน
อื่น ๆ กันอยางมาก
การใชเครือขายสังคมออนไลนไดรับความนิยมอยางมาก ดังจะเห็นไดจากจํานวนผูคนที่ลงทะเบียนเขาใช
เครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบจากผูใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด คือ ทวีป
เอเชีย คิดเปน 78.3 % ของผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลก รองลงมาไดแก ทวีปออสเตรเลีย คิดเปน 60.1 % และทวีปยุโรป
คิดเปน 58.3 % ตามลําดับ และประเทศที่มีประชากรผูใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด คือ ประเทศจีน คิดเปนจํานวน 384
ลานคน (สํานักงานกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, 2558, สื่อออนไลน) หากเปรียบเทียบจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตกับ
จํานวนประชากรรวม พบวา
ผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยจากจํานวนประชากรปจจุบันของไทย 67 ลานคน อัตราสวนในเมือง
34 % ชนบท 66% ของประชากรรวม และ 26 % ของจํานวนประชากร คือ 17 ลานคนใชงานอินเทอรเน็ต สําหรับเขา
ใช เครื อ ข ายสั ง คมออนไลนป ระมาณการใชง านของผู ใช อ ยูที่ 36 % หรื อ 24 ลา นคนของประชากรไทย สํา หรั บ
เครื่องมือที่ผูใชงานมากที่สุดในการเขาถึงสื่อ คือ สมารทโฟน (Smartphone) คิดเปน 125 % ของเทคโนโลยีที่มีการใช
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งาน 94.3 ลานเครื่อง และมีผูใชงานอินเทอรเน็ตผานมือถือ (Mobile Internet Users) จํานวน 44.6 ลานคน (สมาคม
โฆษณาดิจิทัลประเทศไทย, 2558, สื่อออนไลน)1เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network)1เปนการเชื่อมตอ
การสื่อ สารระหวา งบุคคลในโลกของอินเทอรเน็ต โดยมุงเนน ไปที่ก ารสร างชุมชนออนไลนซึ่ งทําให ผูคนสามารถ
แลกเปลี่ยน แบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน มีการสรางชุมชน สรางกิจกรรม สรางความสัมพันธที่กอใหเกิดความสามัคคี
และการอาศัยอยูรวมกันไดอยางมีความสุข เชน การไดพบปะพูดคุยกับเพื่อนสมัยมัธยมศึกษาตอนตนทางสื่อออนไลน
หรือการสงขาวสาร รวมไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันผานเครือขายสังคมออนไลน ทั้งนี้การมีปฏิสัมพันธทั้ง
ทางดาน กาย วาจา ใจ การพูดคุย ไมวาจะเปนทางดานภาษาหรือทาทาง สีหนา อารมณ เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการ
สื่อสารที่สงไปใหเกิดความเขาใจที่สมบูรณ หากการพูดคุยสนทนาไมสามารถคาดเดาไดวาคูสนทนามีปฏิกิริยาการ
แสดงออกดวยทาทาง สีหนา อารมณ วากําลังลอเลน เครียด มีความสุข เศรา หรือกําลังเบื่อขณะที่กําลังพูดคุยกับคู
สนทนาในโลกออนไลน (Online)1จึงเปนปญหาที่ทําใหธรรมชาติของการสื่อสารของมนุษยขาดหายไป
อีโมติคอน (Emoticon)1เปนคําศัพทที่เพิ่งบัญญัติขึ้นมาใหมโดยประกอบขึ้นมาจากคําสองคํา คําแรก คือ
“อีโมชั่น” (Emotion) หมายความวา ความรูสึก และคําที่สอง คือ “ไอคอน” (Icon) หมายความวา รูปเล็ก ๆ เปนเหมือน
สัญลักษณที่แสดงอารมณพื้นฐาน คือ ยิ้ม  เศรา  แตปจจุบันอีโมติคอนมีการออกแบบพัฒนาใหเห็นภาพที่มีการ
เคลื่อนไหว เพื่อใหเกิดความสมจริงในการสื่ออารมณใหเขาใจมากยิ่งขึ้น คนสวนใหญในปจจุบันมักจะติดตอสื่อสารกัน
โดยการสงภาพอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลน แตบางครั้งอีโมติคอนที่ใชสื่อสารกันนั้นยังมีความไมชัดเจน
เรื่อง ภาพ อารมณ ภาษา เชน ภาพหมีนอยที่แสดงอารมณในรูปแบบตาง ๆ เปนตน ผูรับสารบางคนอาจรับรูสารผาน
อีโมติค อนไดต รงกับสารที่ผูส งตองการให รับรู แตผูรับสารบางคนอาจรับรูส ารที่ไม ตรงกับ สารที่ผู สงตองการได
เนื่องจากอีโมติคอนเปนอวัจนภาษา ผูรับสารจึงอาจตีความไดหลากหลาย โดยขึ้นอยูกับประสบการณ หรือการ
ตีความหมายของแตละคนเปนสําคัญ กลาวคือรูปอีโมติคอน 1 รูป อาจตีความหมายไดมากกวา 1 ความหมาย จึงอาจ
กอใหเกิดปญหาในการสื่อสารระหวางผูสงสารและผูรับสารได จึงเปนปญหาในการสื่อสารที่สํา คัญเกิดจากการ
ตีความ “สาร” ระหวางผูสงสารและผูรับสารที่ไมตรงกัน โดยเฉพาะสารที่สงเปนอวัจนภาษา รวมไปถึงผูที่มีวัฒนธรรม
ต า งกั น หรื อ ผู มี ป ระสบการณ ค วามรู ต า งกั น จะตี ค วามสารต า งกั น ซึ่ ง อาจเป น ผลทํ า ให ก ารสื่ อ สารไม บ รรลุ
วัตถุประสงค ประกอบกับขณะนี้มีผูสื่อสารกันผานเครือขายสังคมออนไลนกันเปนจํานวนมากและนับวันจะเพิ่มจํานวน
ขึ้นเรื่อย ๆ
ดัง นั้ น ผู ศึ กษาจึ ง สนใจที่ จ ะทํา การศึ ก ษาการใชอ วั น จภาษาผ า นเครื อ ข า ยสัง คมออนไลน ข องนิ สิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความนิยมใน
การใชอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
และเพื่อศึกษาการรับรูสารจากอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลนอันจะเปนผลใหการใชอวัจนภาษาผานเครือขาย
สังคมออนไลนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงคการศึกษา
1) เพื่อศึกษาความนิยมในการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
2) เพื่อศึกษาการรับรูสารจากอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1–5 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จํานวน 520 รูป/คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie1และ Morgan1ไดกลุมตัวอยางจํานวน 2261รูป/คน เลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling) ตามจํานวนของนิสิตแตละชั้นป
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
ตัวแปรตน คือ รูปอีโมติคอน Sticker Line-Brown&Cony เปนตัวอยางในการเก็บขอมูล เนื่องจากมียอด
การดาวนโหลดใชงาน จํานวน 18 ลานคน ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 (บริษัทดิจิตอลเอเจนซี่, 2558, สื่อ
ออนไลน)
ตัวแปรตาม คือ 1) ความนิยมในการใชอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลน 2) การรับรูสารจากอีโมติ
คอนผานเครือขายสังคมออนไลน
3. ขอบเขตดานเวลา เก็บขอมูลในชวงระหวาง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
นิยามศัพทเฉพาะ
1. อวัจนภาษา หมายถึง ภาษาที่ไมใชถอยคําในที่นี้ คือ ภาษาที่สื่อดวยรูปอีโมติคอน
2. อีโมติคอน หมายถึง ภาพขนาดเล็กที่มีจุดประสงคเพื่อแสดงสีหนาของมนุษยและสื่อถึงอารมณที่ใชกัน
แพรหลายในขอความอีเมล (Email)1ในกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส และในแชทรูม (Chat Room)1
3. สื่อออนไลน หมายถึง รูปแบบของเว็บไซตในการสรางเครือขายสังคมที่เหมาะกับผูใชงานในอินเทอรเน็ต
ซึ่งสามารถเขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ไดทําและเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอื่นในบริการ
เครือขายสังคมมักจะประกอบไปดวย การแชท การสงขอความ อีเมล อัปโหลดรูป Facebook1Line1Instagram
4. ความนิยม หมายถึง ระดับการใชงานอีโมติคอน ซึ่งวัดไดจากคาเฉลี่ยของการใชงาน แบงออกเปนระดับ
5 ระดับ ไดแก 5 หมายถึง ระดับที่มีการใชมากที่สุด, 4 หมายถึง ระดับที่มีการใชมาก, 3 หมายถึง ระดับที่มีการใชปาน
กลาง, 2 หมายถึง ระดับที่มีการใชนอย, 1 หมายถึง ระดับที่มีการใชนอยที่สุด
5. การรับรู หมายถึง การรับรูของผูรับสารถึงอารมณและความรูสึกของผูสงสาร
6. นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา หมายถึง นิสิต
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-5 ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตพะเยา
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ทําใหทราบถึงการเลือกใชอีโมติคอนแทนอารมณที่ใชสื่อสารกันผานเครือขายสังคมออนไลน
2. ทําใหทราบถึงปญหาที่เกิดจากการใชอีโมติคอนระหวางผูสงสารกับผูรับสารในการโตตอบกัน

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาการใชอวัจนภาษาผาน
เครือขายสังคมออนไลนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงเปน 5 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก สถานภาพ เพศ อายุ ชั้ น ป และคณะ เป น แบบ
ตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการใชงาน และตําแหนงที่ปรากฏของรูปอีโมติคอนซึ่งแบบสอบถาม
สรางขึ้นจากผูศึกษาเอง โดยผูศึกษาทําเครื่องมือใหเหมาะสมสอดคลองกับนิสิตที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ แบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
และมีก ารกํ า หนดตํา แหน ง ที่ป รากฏของรูป อี โมติ ค อนที่ ใช ใ นการโต ตอบกัน คือ ปรากฏหนา ข อความ
ปรากฏกลางขอความ และปรากฏทายขอความ
ตอนที่ 3 ความหมายกับรูปอีโมติคอนโดยใหนําตัวเลขในตาราง ก. ใสในชองวาง ตาราง ข. ในกรณีที่ทาน
เห็นวามีความหมายตรงกันหรือไม
ตอนที่ 4 ปริบทการใชงานอีโมติคอนในการสนทนา โดยใหอานบทสนทนาใน ตาราง ข. แลวเลือกอีโมติ
คอนจาก ตาราง ก. มาใสในชองวางขางลางขอความ โดยระบุเฉพาะตัวเลขเทานั้น (อาจใชซ้ํากันได)
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม เปนแบบปลายเปด (Open-Ended)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เมื่อ สรา งแบบสอบถามให สอดคล องกั บวัต ถุประสงค และนิ ยามศัพ ทที่ใ ชในการวิจัย แล วผูวิ จัยไดนํ า
แบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1.1นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา1(Content1Validity)1โดยการหาคา1IOC1(ItemObjective Congruence Index) ซึ่งมีคาระหวาง 0.60-1.00 โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
2. ประเมินความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ซึ่งมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้
ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวา แบบสอบถามขอนั้นวัดตามตัวแปรปริบททางสังคมที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวา แบบสอบถามขอนั้นวัดตามตัวแปรปริบททางสังคมที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ให ค ะแนน -1 เมื่ อ แน ใ จว า แบบสอบถามข อ นั้ น ไม วั ด ตามตั ว แปรปริ บ ททางสั ง คมที่ ส อดคล อ งกั บ
จุดมุงหมาย
3. ผลการวิเคราะหคาดัชนี พบวา แบบสอบถามทุกขอมีคะแนนเฉลี่ย 1.00 นําแบบประเมินมาวิเคราะหคา
ดัชนีความสอดคลองระหวาง แบบสอบถามแตละขอกับจุดมุงหมายที่ตองการวัด
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับนิสิตที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 คน
5. นําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว และหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทําหนังสือถึงรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เพื่อขออนุญาต
เก็บขอมูล
2. ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามใหกับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นป
ที่ 1-5 ปการศึกษา 2558 ตามหองเรียนของนิสิต จํานวน 226 ชุด และเก็บคืนดวยตนเองได จํานวน 226 ชุด
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3. ตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถามเพื่อเตรียมนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร มีขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ที่เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยทํา
การวิเคราะหหาคาความถี่และคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบถาม โดยวิเคราะหถึงระดับการใชงานและตําแหนงที่ปรากฏของ
รูปอีโมติคอน โดยใชเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ทําการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของรูปอีโมติคอนที่นิสิตที่ใชติดตอสื่อสารกันแลวนําคาเฉลี่ยที่ไดมา
เปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 100)
ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบถาม โดยวิเคราะหถึงความหมายกับรูปอีโมติคอนที่เห็นวามี
ความหมายตรงกัน
ตอนที่ 4 วิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากปริ บ ทการใช โดยทํ า การวิ เ คราะห ห าค า ความถี่ แ ละค า ร อ ยละ
(Percentage)
ตอนที่ 5 วิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จากขอคําถามปลายเปด (Open-Ended)
โดยใชวิธีการจัดหมวดหมูขอมูลของการตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา มีลําดับผลการวิเคราะหดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไป พบวาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนคฤหัสถ จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 58.8 เพศของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 165
รูป/คน คิดเปนรอยละ 73.0 อายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21-25 ป จํานวน 115 รูป/คน คิดเปน
รอยละ50.9 ชั้นปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 จํานวน 80 รูป/คน คิดเปนรอยละ 35.4
และคณะของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกําลังศึกษาอยูในคณะสังคมศาสตร จํานวน 169 รูป/คน คิดเปนรอยละ
74.8
ผลการวิเคราะหขอมูลดานความนิยม และการรับรูสารจากการใชอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลน
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาโดยรวมสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
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ตาราง 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการใชงานอีโมติคอนของผูตอบแบบสอบถามโดยรวม
ภาพที่

อีโมติคอน

3

(N=226)
�
𝐗
S.D.
4.32
0.77

20

4.12

0.96

มาก

2

8

4.07

0.86

มาก

3

7

3.91

0.96

มาก

4

9

3.89

0.99

มาก

5

18

3.85

0.96

มาก

6

11

3.80

1.06

มาก

7

4

3.74

1.04

มาก

8

14

3.74

0.95

มาก

9

3.66

1.08

มาก

เฉลี่ยรวม

ระดับ
การใชงาน
มาก

ลําดับที่
1

ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตําแหนงที่ปรากฏของอีโมติคอนของผูตอบแบบสอบถามโดยรวม
ภาพที่

อีโมติคอน

1
2
3
4
5
6
7

หนาขอความ
31.4
22.1
62.8
48.7
17.3
21.2
28.3

ตําแหนงที่ปรากฏ
กลางขอความ
33.6
31.9
19.9
34.5
44.7
38.1
31.4

หลังขอความ
35.0
46.0
17.3
16.8
38.1
40.7
40.3

ตําแหนงที่นิยม
ใชงาน
หลังขอความ
หลังขอความ
หนาขอความ
หนาขอความ
กลางขอความ
หลังขอความ
หลังขอความ

8

20.4

43.8

35.8

กลางขอความ

9

21.2

29.2

49.6

หลังขอความ
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ตาราง 3 การใชรูปอีโมติคอนแทนความหมาย
ภาพที่

อีโมติคอน

ความหมาย

4

สุขสันตวันเกิด

จํานวน (N=
226)
224

รอยละ

การรับรูสาร

ลําดับ

99.1

มากที่สุด

1

23

มอบดอกไม

220

97.3

มากที่สุด

2

2

งวงนอน

219

96.9

มากที่สุด

3

20

ตกลง

217

96.0

มากที่สุด

4

12

กอด

217

96.0

มากที่สุด

5

3

สวัสดี

216

95.6

มากที่สุด

6

24

ไปเที่ยวกัน

215

95.1

มากที่สุด

7

18

ฉันรักเธอ

215

95.1

มากที่สุด

8

22

แอบมอง

214

94.7

มากที่สุด

9

ตาราง 4 ปริบทการใชงานอีโมติคอนในการสนทนา
ขอที่

บทสนทนา

6. เอ: วันนี้เปนวันพิเศษของฉัน
บี: ฉันใหดอกไมเธอนะ
1. เอ: สวัสดีครับ
บี: สวัสดีคะ
30. เอ: พรุงนี้ไปทําบุญกันไหมจะ
บี: ไป ๆ บีอยากทําบุญคะ
เอ: โอเคจะ
8. เอ: จะไปเที่ยวไหนเหรอจะ
บี: ยังไมรูเลย เดี๋ยวไปรับที่บานนะ
26. เอ: โอย ๆ ลืมเสื้อกีฬาไวที่ขางสนาม
ทําไงดีเรา ไมนาลืมเลย โกรธตัวเอง
จัง

ภาพอีโมติคอน
ภาพที่ 23
ภาพที่ 3
ภาพที่ 20

ภาพที่ 24
ภาพที่ 13

จํานวน (N= รอยละ
226)
119
52.7

การรับรูสาร
มาก

117

51.8

มาก

117

51.8

มาก

102

45.1

มาก

98

43.4

ปานกลาง

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา นั้น
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การศึกษาความนิยมในการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลน ผลการวิเคราะหโดยรวม พบวา
ความนิยมในการใชงานของรูปอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.66
เมื่อพิจารณาโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดผลการวิเคราะหดังนี้ ภาพ
มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.32 ระดั บ
ความสําคัญมาก รองลงมา ภาพ
มีค าเฉลี่ย เท า กับ 4.12 ระดับ ความสํ า คัญ มาก และน อยที่ สุด คื อ ภาพ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 ระดับความสําคัญปานกลาง และผลการวิเคราะหความคิดเห็นสวนตัวเกี่ยวกับ
ตําแหนงที่ปรากฏ พบวา ความนิยมในการใชงานของอีโมติคอนกับตําแหนงที่ปรากฏเมื่อพิจารณาโดยรวมไดผลการ
วิเคราะหดังนี้ อีโมติคอนปรากฏหลังขอความ จํานวน 12 รูป รองลงมา อีโมติคอนปรากฏกลางขอความ จํานวน 9 รูป
และอีโมติคอนปรากฏหนาขอความ จํานวน 3 รูป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดดานภาษาศาสตรสังคม และแนวคิดของ
David Crystal (2001) ที่วาภาษาเน็ต คือ ภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมารทโฟนเปนสวนหนึ่งของภาษาเน็ต
เปนการสื่อสารทางภาษารูปแบบหรือชองทางใหมที่นอกเหนือไปจากภาษาพูด1ภาษาเขียน และภาษาสัญลักษณ เปน
สิ่งซึ่งแสดงความสามารถทางภาษาของมนุษยที่จะพัฒนาการใชภาษาไปตามวิวัฒนาการของสังคมมนุษย (ปรัชญา
หินศรีสุวรรณ, 2555, หนา 44)
การศึกษาการรับรูสารจากการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลน ผลการวิเคราะหโดยภาพรวม
พบวา การรับรูจากการใชรูปอีโมติคอนที่เห็นวามีความหมายตรงกันหรือไม กลุมตัวอยางสวนใหญตอบภาพ
หมายถึง สุขสันตวันเกิด จํานวน 224 รูป/คน คิดเปนรอยละ 99.1 รองลงมาตอบภาพ หมายถึง มอบดอกไม
จํานวน 220 รูป/คน คิดเปนรอยละ 97.3 รองลงมาตอบภาพ หมายถึง งวงนอน จํานวน 219 รูป/คน คิดเปนรอย
ละ 96.9 รองลงมาตอบภาพ หมายถึง ตกลง จํานวน 217 รูป/คน คิดเปนรอยละ 96.01และตอบภาพ หมายถึง
กอด จํานวน 217 รูป/คน คิดเปนรอยละ 96.0 และผลการวิเคราะหปริบทการใชงานอีโมติคอนในการสนทนา พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชภาพ จํานวน 6 บทสนทนา การรับรูสารจากอีโมติคอนผานบทสนทนาอยูในระดับ
มาก รองลงมาเลือกใชภาพ จํานวน 5 บทสนทนา การรับรูสารจากอีโมติคอนผานบทสนทนาอยูในระดับมาก
รองลงมาเลือกใชภาพ และภาพ จํานวน 4 บทสนทนา การรับรูสารจากอีโมติคอนผานบทสนทนาอยูในระดับ
มาก รองลงมา เลือกใชภาพ
และภาพ
จํานวน 3 บทสนทนา การรับรูสารจากอีโมติคอนผานบทสนทนาอยู
ในระดับมากและเลือกใชภาพ จํานวน 2 บทสนทนา การรับรูสารจากอีโมติคอนผานบทสนทนาอยูในระดับปาน
กลาง1ซึ่งสอดคลองกับขวัญเรือน กิตติวัฒนา และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร1(2547,1หนา 5)1อธิบายวาการใชอวัจน
ภาษาแทนความรูสึกแทนความหมายที่ตองการสื่อสารผานอีโมติคอนที่ติดตอสื่อสารกันผานเครือขายสังคมออนไลน
เปนการสรางเปนเครือขาย (Communication and Community) ทําใหสามารถแลกเปลี่ยนความสนใจซึ่งกันและกัน จาก
เพื่อนเกาและเพื่อนใหม ซึ่งผูที่ใชงานสวนใหญเขาใชงานเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการบันเทิง อัปเดตสถานะสวนตัว
ขอมูลสวนตัว รูปภาพ ใชในการพักผอนเปนงานอดิเรก ดูหนัง ฟงเพลง และนําไปใชในการหาขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูล
รวมถึงการสนทนากับเพื่อน (Chat) ตามแนวคิดดานพฤติกรรมการสื่อสาร และสอดคลองกับนิภา กูพงษศักดิ์ (2557,
หนา 13) อธิบายวาเปนการสื่อสารผานหนาจอดวยการพิมพ ทําใหผูสนทนาไมเห็นสีหนาทาทางกัน อีโมติคอนจึงมี
หนาที่เปนตัวสื่อสารแทนขอความและภาพประกอบ ทั้งที่เปนภาพอยางเดียวที่สามารถแสดงอารมณ สีหนา ทาทาง
กิริยาอาการ รวมถึงการแสดงปฏิสัมพันธจําลองระหวางผูสง สารและผูรับสาร อีโมติคอนยังมีที่เปนภาพประกอบ
ขอความ ภาพเคลื่อนไหว และภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงพูดอีกดวย

- Proceedings -

431

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผลการศึกษาการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตที่ไดจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ได
นํามาประยุกตใชการสื่อการเรียนการสอนสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาได
2. ผลการศึกษาการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตที่ไดจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ทําให
ทราบถึงความนิยมของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีตออีโมติคอนที่ใชแทนคําพูด เพื่อใชในการออกแบบอีโมติคอนใน
รูปแบบใหมที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยในเรื่องการรับรูสารจากอีโมติคอนรูปอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบความนิยมของคนไทยปจจุบัน
2. ควรทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการรับรูสารจากอีโมติคอนของนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประยุกตใช และพัฒนาอยางตรงจุด เพื่อการติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว และเขาใจงายตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง “การใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตพะเยา” ฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ได ด ว ยความกรุ ณ าและช ว ยเหลื อ อย า งดี ยิ่ ง จาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จารุวรรณ เบญจาทิกุล อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคายิ่งในการใหคําปรึกษา
การดําเนินการศึกษาคนควา คอยใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะที่ดี ขอขอบพระคุณ พระราชปริยัติ, ดร. ผูอํานวยการ
สํานักวิชาการ มจร.วิทยาเขตพะเยา, เจาคณะจังหวัดพะเยา ดร.สหัทยา วิเศษ อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และ ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ หัวหนาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ ตรวจคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งผูศึกษาคนควารูสึก
ซาบซึ้งในความกรุณา
ผูศึกษาคนควาขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยาที่ไดกรุณาอบรมสั่ง
สอน ประสิทธิ์ประสาทความรูใหการชวยเหลือแนะนําตลอดจนถึงใหกําลังใจ เพื่อใหการศึกษาคนควาดวยตนเองเลมนี้
สมบูรณที่สุด และขอขอบคุณเจาหนาที่ประจําคณะศิลปศาสตรที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกเปนอยาง
ดี ตลอดระยะเวลาการศึกษา และขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดกรุณาเสียสละเวลาใหความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ดวย
สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูเปนกําลังใจใหแกผูศึกษาเสมอมา คุณคาและประโยชนอันพึงมีจาก
บทความนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาแดคุณบิดา มารดา ตลอดจนคณาจารยผูประสาทความรูใหแกผูทําการศึกษา
คนควาดวยตนเอง
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การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนสูความเปนประชาคมอาเซียน
ของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา
The Preparation of English Teachers Teaching Skills for ASEAN Communities
at Secondary Educational Level in Phayao Province
จิราภัค คํามี 1*และ จิตติมา กาวีระ 2
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Jirapak Khummee1* and Chittima Kaweera2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนสูความเปน
ประชาคมอาเซียนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยาประชากรที่ใชในการวิจัย
คือครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา จํานวน 160 คน จาก 18 โรงเรียน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา การเตรียมความพรอมดานการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมมีการเตรียมความ
พรอมอยูในระดับมาก และเมื่อจําแนกเปนรายดานแลวพบวา ดานที่มีการเตรียมความพรอมมาก ไดแก ดานพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และดานหลักสูตร สวนดานที่มีการเตรียมความพรอมปานกลางไดแก ดานการเรียนการสอน และดาน
การพัฒนาครู
คําสําคัญ: ความพรอม ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ความพรอมดานการจัดการเรียนการสอน

Abstract
The purposes of this study were to study English teachers for preparation for ASEAN community of
schools in Phayao province. The samples of this study included 160 English teachers from 18 secondary schools
in Phayao province. The instruments included a set of scales five levels questionnaires. The analysis processes
comprised frequency, percentage, mean and standard deviations.
The study finds that the English teachers for Preparation for ASEAN community of secondary schools in
Phayao province, as estimated overall was high. Considering each aspects quality of students and curriculum
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were high. It was found that some aspects were moderate as follows Learning Organization and development of
teachers..
Keywords: Preparation, Preparation to ASEAN Community, Preparation for Learning Organization

บทนํา
ตามที่กลุมประเทศอาเซียนไดมีการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 เพื่อเปนการสรางสังคม
ภูมิภาคใหพลเมืองในประเทศอาเซียนอยูรวมกันอยางสมานฉันท ซึ่งประชาคมอาเซียน กอตั้งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมความเขาใจ อันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ดํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงทางการ
เมืองสรางสรรคความเจริญ กาวหนาทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และวัฒนธรรม โดยมีประเทศสมาชิก
รวมกัน 10 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บูรไน เวียดนาม ลาว พมา
และกัมพูชา พลเมืองของประเทศ ดังนั้นการเตรียมการและการสรางความพรอมของปจเจกชนใหพรอมและรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของวิถีชีวิตรวมทั้งการจัดระบบการศึกษาเรียนรูรวมกันของโลกยุคไรพรมแดนจึงเปนสิ่งที่
สําคัญและมีความจําเปนตอมนุษยทุกคนจนมิอาจหลีกเลี่ยงได หรือมิอาจปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น
ไดทั้งในระยะเวลาปจจุบันหรือในอนาคตก็ตาม ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ
ดานการศึกษาของไทย เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนใน ป 2558 โดยใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษากลาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการทํางานในประชาคมอาเซียน ดังกฎบัตร อาเซียนขอ 34 ที่บัญญัติวา “The
Working language of ASEAN shall be English” องคความรูประชาคมอาเซียน. (2555) เมื่อเปนเชนนี้ในวงการศึกษา
จึงมีการตื่นตัว และเตรียมพรอมกับการกาวสูประชาคมอาเซียนเปนอยางมาก ในการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษของ
เยาวชนและคนทํางานในประเทศไทยโดยมุงเนนวาพลเมืองทุกคนในประเทศตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยาง
มีคุณภาพ วิจัยของเสาวภาคย ศรีโยธา (2555) พบวา นักเรียนสวนใหญมีปญหาดานการเรียนภาษาอังกฤษอยูใน
ระดับมาก เปนเพราะนักเรียนมีพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษนอย ผูเรียนไมกลาพูด ไมกลาแสดงออก ซึ่งปญหาการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ สอดคลองกับเจตนสฤษฎ สังขพันธและคณะ (2558) การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยตั้งแต
เริ่มแรกเปนการสอนที่เนนความสําคัญของไวยากรณ แตปรากฏวาไมวาจะเปนการเรียนแบบไวยากรณและการแปล
หรือการสอนแบบฟง- พูด ตางก็ ไมไดผล เพราะผูเรียนไมสามารถนําความรูที่ไดรับในหองเรียนไปใชในชีวิตจริงได มี
ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการเรียนการสอนในประเทศไทย ดังตอไปนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับตัวครู การเตรียมการสอนของครูยังไมสม่ําเสมอ ครูไมเขาใจโครงสรางของหนังสือ
แบบเรียน ครูแปลประโยคใหนักเรียนเปนภาษาไทย ครูมีความเขาใจนักเรียนในชั้นของตนนอยเกินไป
2. ปญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียน สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับการที่นักเรียนใหความสนใจกับการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษนอยมาก นักเรียนมีพื้นความรูออนเกินไป นักเรียนไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง
3. ปญหาเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอน จากการศึกษาพบวา จํานวนนักเรียนมีมากเกินไป การเรียนใน
ระดับชั้นหนึ่ง ๆ ดําเนินไปไมเทากัน เนื้อหาที่สอนมีมากเกินไป
4. ปญหาในการเรียนการสอน พบวา การสอน ครูมีความสับสนเกี่ยวกับหลักสูตร
อีกปญหาอุปสรรคประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ยอมมีความแตกตางกันปญหาอันเนื่องมาจากครูผูสอน
ซึ่งนับวาเปนสวนที่สําคัญที่สงผลกระทบ ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนเชนกัน เชน ครูมีคาบสอนมาก
เกิ น ไป ครู ผู ส อนต อ งรั บ ผิ ด ชอบงานอื่ น ในโรงเรี ย น พั ช ราพร รั ต นวโรภาส (2555) วิ จั ย การเรี ย นการสอน
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ภาษาอังกฤษพบวา มีปจจัยที่สงผลตอการเรียนภาษอังกฤษ เชน สื่อการสอน ครูผูสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
และปญหาสวนตัวของผูเรียน โรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
สําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาไปหลายดาน เชน ดาน
การศึกษา ดานการสื่อสาร ดานการแพทย ดานวิทยาศาสตร และดานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งดานที่มีความจําเปนตอครู
นั่ น คื อ ด า นการศึ ก ษา ซึ่ ง จะมุ ง ประเด็ น สํ า คั ญ ไปที่ วิ ธี ก ารสอนภาษาอั ง กฤษในศตวรรษที่ 21 ในยุ ค ของการ
เปลี่ยนแปลงภายใตกระแส โลกาภิวัตน วิธีการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 จะมีแนวการสอนซึ่งสามารถแยก
ประเภทไดและสามารถแยกประเภทรูปแบบไดดังนี้ ซึ่งประเภทแรกคือแนวทางการสอน
ซึ่งสามารถแบงยอยได 3 ประเภท คือ วิธีสอนแบบไวยากรณและแปล วิธีการสอนแบบตรง วิธีการสอนแบบ
ฟง-พูด ประเภทที่ 2 คือ แนวการสอนภาษาอังกฤษที่เนนการปฏิสัมพันธ ซึ่งสามารถแบงยอยได 7 ประเภทคือ วิธีการ
สอนแบบเงียบ วิธีการสอนแบบธรรมชาติ วิธีการสอนแบบชักชวน วิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง การเรียนรู
แบบรวมมือ การเรียนรูแบบภาระงาน การเรียนรูจากโครงงาน ประเภทที่ 3 คือ แนวการสอนภาษาอังกฤษที่เนนความ
เหมาะสมในการใชภาษาซึ่งสามารถแบงยอยได 2 ประเภท คือ แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร แนวการสอนภาษาแบบ
กํา หนดสถานการณ ประเภทที่ 4 คือ แนวการสอนภาษาอัง กฤษที่แ บบบู ร ณาการเนื้อ หาและภาษา ซึ่ งสามารถ
แบงยอยได 2 ประเภท การสอนที่เนนสาระการเรียนรู การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ วิจารณ พานิช (2556) ดวย
เหตุนี้ ครูผูสอนภาษาอังกฤษจึงมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตามตองการได และผูที่มี
บทบาทสําคัญในการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของผูเรียน ดังนั้นจะตองมีสมรรถภาพหรือ
ศักยภาพ ความสามารถในการจัดการและความรูความเขาใจแนวการจัดการศึกษาดังที่ สุนิตย ฤทธิ์เจริญ และคณะ
(2557)ไดเสนอแนะเกี่ยวกับความพรอมดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครูและผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม พบวาดานบริหารจัดการ สถานศึกษาควรพัฒนาครูใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถดานภาษาของผูเรียน
จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาครูผูสอนภาษาอังกฤษ มีสวนสําคัญอยางยิ่ง
ในการเตรียมและพัฒนาผูเรียน เด็กและเยาวชนไทยใหเปนพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกยุคใหม พรอมรับกับความ
เปลี่ย นแปลงของกระแสสั งคมโลก เป นผู ที่มี ค วามรู ความดีแ ละสามารถอยูรว มกั บผู อื่น ไดอ ยา งมี ค วามสุ ขและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขอที่ 11 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานป 2558 ที่ตองการใหสงเสริม
ผูเรียนใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารและภาษาอาเซียน 1 ภาษา ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนในที่ศึกษาการเตรียมความ
พรอมดานการจัดการเรียนการสอนสูความเปนประชาคมอาเซียนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงมัธยมศึกษา
ในจังหวัดพะเยา

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ ศึกษาการเตรียมความพรอมดานการเรียนการสอนสูความเปนประชาคม
อาเซียนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา
สมมุติฐาน
การเตรียมพรอมเขาสูความเปนประชาคมอาเซียนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
พะเยา มีการเตรียมพรอมตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ขอ 2.
เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท มีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคู
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กันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน เขียน และการคิด เพื่อใหมีความพรอมเขาสูการศึกษา ระดับมาก และโลกของการ
ทํางาน)

วิธีการศึกษา
ประชากร ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา จํานวน 18 โรงเรียน ครูผูสอน
วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 160 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่ง
ลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปดแบบ สอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ในการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ไดนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบ โดยทั้งหมดไดยืนยันวา
เครื่องมือฉบับดังกลาวมีความตรงเชิงเนื้อหาแลว จากนั้นนําไปทดลองใช(Try out) กับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ0.75ซึ่งหมายความวามีความเชื่อมั่นสูงโดยแบง
ออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 4 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานการพัฒนาครู ดานการเรียนการสอน ดานคุณภาพ
ผูเรียน จํานวน 22 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิรต
(Likert Scale)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1) นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล วิจัยจากคณะศิลปศาสตรไปยังโรงเรียนมัธยมตาง ๆ ใน
จังหวัดพะเยา เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การทําวิจัย
2) นําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางตอบ โดยดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง
3) นําแบบสอบถามที่ไดกลับมา ตรวจหาความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับอีกครั้งและดําเนินการ
จัดทําตามขั้นตอนของการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS วิเคราะหขอมูลโดยใช
ความถี่และรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 เพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน(คน)
38
122
160
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23.8
76.3
100.0
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จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ
76.3 เปนเพศชาย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 23.8
ตาราง 2 อายุ
อายุ (ป)
22-30
31-40
41-50
51-60
รวม

จํานวน(คน)
26
78
39
17
160

รอยละ
16.3
48.8
24.4
10.6
100.0

จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวา อายุครูผูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญมีอายุ 31-40 คน คิดเปนรอยละ 48.8
รองลงมาไดแกผูมีอายุ 41-50 คน คิดเปนรอยละ 24.4 อายุ 22-30 มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ16.3 และอันดับ
สุดทาย 51-60 มีจํานวน 17 คิดเปนรอยละ 10.6
ตาราง 3 ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จํานวน(คน)
66
92
2
160

รอยละ
41.3
51.5
1.3
100.0

จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญอยูในระดับปริญญาโท จํานวน 92 คน คิดเปนรอย
ละ 51.5 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 66 คนคิดเปนรอยละ 41.3 และระดับปริญญาเอก มีจํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 1.3
ตาราง 4 ประสบการณสอน
ประสบการณสอน
นอยกวา 5 ป
5 – 10 ป
11 – 15 ป
มากกวา 15 ป
รวม

จํานวน(คน)
15
55
46
44
160

รอยละ
9.4
34.4
28.8
27.5
100.0

จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวา ประสบการณสอนของครูสวนใหญอยูที่ 5 – 10 ป มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอย
ละ 34.4 รองลงมาคือ 11 – 15 ป มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 28.8 มากกวา 15 ป มีจํานวน 44 คิดเปนรอยละ
27.50 และลําดับสุดทายนอยกวา 5 ป มีจํานวน 15 คนคิดเปนรอยละ 9.4
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ตาราง 5 ระดับการสอน
ระดับการสอน
ระดับ ม.ตน
ระดับ ม.ปลาย
ทั้ง 2 ระดับ
รวม

จํานวน(คน)
30
56
74
160

รอยละ
18.8
35.0
46.3
100.0

จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวา ครูสวนใหญสอนทั้งสองระดับมี จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 46.3 รองลงมา คือ
ระดับ ม.ปลาย มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 35.0 และลําดับสุดทาย ระดับ ม.ตน มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ
18.8
ตาราง 6 วิทยฐานะ
วิทยฐานะ
ครู ผูชวย
ครู คศ. 1
ครู คศ 2
ครู คศ. 3
รวม

จํานวน(คน)
19
60
76
5
160

รอยละ
11.9
37.5
47.5
3.1
100.0

จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวา ครูสวนใหญเปน ครู คศ 2 มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมา ครู
คศ. 1 มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 37.5 ครูผูชวย มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 11.9 และลําดับสุดทาย ครู คศ. 3 มี
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.1
ตาราง 7 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเตรียมความพรอมดานการเรียนการสอนสูประชาคม
อาเซียนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา
เตรียมความพรอมดาน
ดานคุณภาพผูเรียน
ดานหลักสูตร
ดานการเรียนการสอน
ดานการพัฒนาครู
รวม

x

4.00
3.62
3.37
3.26
3.56

S.D.
.749
.611
.617
.719
.674

ระดับความพรอม
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตาราง 7 ผลการศึกษาการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนสูความเปนประชาคม
อาเซียนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 4 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดาน
การพัฒนาครู ดานการเรียนการสอน ดานคุณภาพผูเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.56 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวาดานคุณภาพผูเรียนมีคาเฉลี่ย 4.00 มาก รองลงมา ดานหลักสูตรมีคาเฉลี่ย 3.62 ดานการเรียน
การสอน 3.37 ดานการพัฒนาครู 3.26 ตามลําดับ
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การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน ของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา พิจารณารายดานพบวามีการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ดังนี้
ตาราง 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนสู
ประชาคมอาเซียนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา
ดานหลักสูตร
ดานหลักสูตร
1
2
3
4

5

มีการเรียนการสอนเปน ภาษาอังกฤษ English Program , Mini
English Program หรือหองเรียนพิเศษ
สนับสนุนใหมีการสอนภาษาอังกฤษใหเปนสื่อกลางของกลุม
ประเทศอาเซียน เพื่อการใชภาษาอังกฤษในทุกสถานการณ
มีคูมือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน และหนังสืออานเพิ่มเติมที่เปน
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นของอาเซียน
พัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมทักษะผูเรียนใน การเขาสูประชาคม
อาเซียน ไดแก ทักษะ การเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะ
ดานขอมูลขาวสาร การสื่อสาร และเทคโนโลยี
มีการสรางเครือขายกับสถาน ประกอบการตาง ๆในเขตกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนรวมกัน
อยางตอเนื่อง
รวม

x

S.D.

4.10

0.98

ระดับ
ความพรอม
มาก

3.84

0.92

มาก

3.66

0.87

มาก

3.51

0.87

มาก

3.01

1.13

ปานกลาง

3.62

0.611

มาก

จากตาราง 8 แสดงใหเห็นวา ดานหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 ( x = 4.10) มีการเรียนการสอนเปน ภาษาอังกฤษ English Program , Mini English Program หรือหองเรียน
พิเศษ อยูในระดับมาก ลําดับที่ 2 ( x = 3.84) สนับสนุนใหมีการสอนภาษาอังกฤษใหเปนสื่อกลางของกลุมประเทศ
อาเซียน เพื่อการใชภาษาอังกฤษในทุกสถานการณ อยูในระดับมาก ลําดับที่ 3 ( x = 3.66) มีคูมือ ตํารา สื่อการเรียน
การสอน และหนังสืออานเพิ่มเติมที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นของอาเซียน อยูในระดับมาก ลําดับที่ 4 ( x = 3.51)
พัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมทักษะผูเรียนใน การเขาสูประชาคมอาเซียน ไดแก ทักษะ การเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ
ชีวิต ทักษะดานขอมูลขาวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี อยูในระดับมาก ลําดับที่ 5 ( x = 3.01) และ มีการสราง
เครือขายกับสถาน ประกอบการตาง ๆ ในเขตกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนรวมกันอยาง
ตอเนื่อง อยูในระดับ ปานกลาง ตามลําดับ
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ตาราง 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนสู
ประชาคมอาเซียนของครูผสู อนวิชาภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา
ดานการพัฒนาครู
ดานการพัฒนาครู
1
2
3
4
5

6

มีครูสอนภาษาตางประเทศ หรือครูอาสาจาก ตางประเทศที่มี
คุณภาพ
ไดมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษใหมีความชํานาญและใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ครูไดรับการพัฒนาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษอยาง
ตอเนื่อง เชน เขารับการอบรมในแหลงตาง ๆ ฯลฯ
ครูมีโครงการ/ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนครูระหวางสถานศึกษาใน
ประเทศอาเซียน
ครูสงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ เขารวมกิจกรรม
รวมกับสถานศึกษานานาชาติในประเทศอาเซียน หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ
ครูมีการประชุมสัมมนาระหวางหนวยงาน ของ ครู และบุคลากร
ทางการ ศึกษาในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวม

x

S.D.

4.03

0.84

ระดับ
ความพรอม
มาก

3.87

0.98

มาก

3.74

0.97

มาก

2.86

1.37

ปานกลาง

2.61

1.10

ปานกลาง

2.52

1.24

ปานกลาง

3.26

0.71

ปานกลาง

จากตาราง 9 แสดงให เห็ นวาดานการพัฒนาครู ในภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป นรายข อ
เรียงลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1( x = 4.03) มีครูสอนภาษาตางประเทศ หรือครูอาสาจาก ตางประเทศที่มีคุณภาพ โดยเฉลี่ย
รวมอยูในระดับมาก ลําดับที่ 2( x = 3.87) คือไดมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษใหมีความชํานาญและใชไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก ลําดับที่ 3( x = 3.74) ครูไดรับการพัฒนา
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง เชน เขารับการอบรมในแหลงตาง ๆ ฯลฯอยูในระดับมาก ลําดับที่ 4
( x = 2.86) ครูมีโครงการ/ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนครูระหวางสถานศึกษาในประเทศอาเซียน อยูในระดับปานกลาง
ลําดับที่ 5( x =2.61) ครูสงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ เขารวมกิจกรรมรวมกับสถานศึกษานานาชาติใน
ประเทศอาเซียน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ อยูในระดับปานกลาง ลําดับที่ 6( x = 2.52) ครูมีการประชุมสัมมนาระหวาง
หนวยงานของครู และบุคลากรทางการ ศึกษาในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปานกลาง
ตามลําดับ

- Proceedings -

441

ตาราง 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนสู
ประชาคมอาเซียนของครูผสู อนวิชาภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา
ดานการเรียนการสอน
ดานการเรียนการสอน
1
2

3
4
5
6
7

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมสนับสนุนและใหความรูแก
นักเรียนเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ครูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยน องคความรูระหวางนักเรียนไทย
และนักเรียนของประเทศในอาเซียนดวยวิธีการ ที่หลากหลาย เชน การ
ใช Social Media, , การเขาคายเพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชพัฒนาการเรียนการสอน เชน
E-Learning หองเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนตน
สถานศึกษามีหองสมุดหรือฐานขอมูลที่พรอมสําหรับใหบริการนักเรียน
ในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ครูสงเสริมการเขารวมแขงขันทักษะดานตาง ๆ ของนักเรียน ระหวาง
ประเทศอาเซียน มีเวทีแสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ครูจัดใหนักเรียนไดฝก ประสบการณ วิชาชีพจากสถานประกอบการใน
ตางประเทศหรือในประเทศอาเซียน
ครูพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ใหเชื่อมโยง
กิจกรรม เชน การแนะนําสถานที่ทองเที่ยวของประเทศอาเซียนของ
นักเรียนสูประชาคมอาเซียน
รวม

x

S.D.

3.70

0.69

ระดับ
ความพรอม
มาก

3.50

0.97

มาก

3.45

0.86

ปานกลาง

3.42

0.83

ปานกลาง

3.30

0.94

ปานกลาง

3.15

1.25

ปานกลาง

3.09

1.00

ปานกลาง

3.37

0.61

ปานกลาง

จากตาราง 10 แสดงใหเห็นวา ดานการเรียนการสอน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีการเตรียมความพรอมอยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 ( x = 3.70) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริม
สนับสนุนและใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ลําดับที่ 2 ครู
สงเสริมให นักเรียนไดแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางนักเรียนไทย และนักเรียนของประเทศในอาเซียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย เชน การใช Social Media,การเขาคายเพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 3 (
x = 3.45) ตอมามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชพัฒนาการเรียนการสอน เชน E-Learning ห องเรียน
อิเล็กทรอนิกส เปนตน อยูในระดับปานกลาง ลําดับที่ 4 ( x = 3.42) สถานศึกษา มีหองสมุดหรือฐานขอมูลที่พรอม
สําหรับใหบริการนักเรียนในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง ลําดับที่ 5 ( x = 3.30 ) ครู
สงเสริมการเขารวมแขงขันทักษะดานตาง ๆ ของนักเรียนระหวางประเทศอาเซียนมีเวทีแสดงความสามารถ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับปานกลาง ลําดับที่ 6 ( x = 3.15) ครูจัดใหนักเรียนไดฝกประสบการณ วิชาชีพจากสถาน
ประกอบการ ในตางประเทศหรือในประเทศอาเซียน อยูในระดับปานกลาง ลําดับที่ 7 ( x = 3.09) ครูพัฒนาดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกิจกรรม เชน การแนะนําสถานที่ทองเที่ยวของประเทศอาเซียนของ
นักเรียนสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง
ตาราง 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนสู
ประชาคมอาเซียนของครูผสู อนวิชาภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา
ดานการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1

2

3

4

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมคานิยมที่ดีแก ผูเรียน
เชน การเคารพในวัฒนธรรมที่แตกตาง มารยาทการแสดงออก
และบุคลิกภาพที่สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางเชื้อชาติ
ครูสงเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน โดยกระตุนให
ผูเรียน มีความสนใจ เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษที่เปน
ภาษากลางของประเทศ อาเซียน
ครูมีการประเมินผลความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของ
นักเรียนอยางเปนรูปธรรมเพื่อกระตุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางตอเนื่อง
สรางคานิยมในการใชภาษา และสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออก
ในการใชภาษาอยางเหมาะสม
รวม

x

S.D.

4.22

0.82

ระดับ
ความพรอม
มาก

4.01

0.84

มาก

3.99

0.80

มาก

3.79

0.87

มาก

4.00

0.74

มาก

จากตาราง 11 แสดงใหเห็นวา ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีการเตรียมความ
พรอมสวนใหญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 ( x = 4.22) ปลูกฝงคุณธรรม
จริ ยธรรมและส งเสริ มคานิ ยมที่ ดีแก ผู เรียน เช น การเคารพในวั ฒ นธรรมที่ แตกตา ง มารยาทการแสดงออก และ
บุคลิกภาพที่สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางเชื้อชาติ โดยเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก ลําดับที่ 2 ( x = 4.01) ครูสงเสริม
พั ฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษของผู เรี ยน โดยกระตุ นให ผู เรี ยน มี ความสนใจ เห็ นความสํ าคั ญของภาษาอั ง กฤษที่ เป น
ภาษากลางของประเทศ อาเซียนรวมอยูในระดับมาก ลําดับที่ 3 ( x = 3.99) ครูมีการประเมินผลความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางเปนรูปธรรมเพื่อกระตุนการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางตอเนื่อง
รวมอยูในระดับมาก ลําดับที่ 4 ( x = 3.79) และสรางคานิยมในการใชภาษา และสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกใน
การใชภาษาอยางเหมาะสมอยูในระดับมาก ตามลําดับ

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูของครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สูความเปนประชาคมอาเซียน สามารถสรุปการอภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีการเตรียมความพรอมสวนใหญอยูใน ระดับ
มาก ( x = 4.00) ครูทุกคนมีการสงเสริมคานิยมที่ดีแกผูเรียน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหวางการสอน เชน
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การเคารพในวัฒนธรรมที่แตกตาง มารยาทการแสดงออก และบุคลิกภาพที่สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางเชื้อชาติ
ครูสงเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน โดยกระตุนใหผูเรียน มีความสนใจ เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษที่
เปนภาษากลางของประเทศ ครูมีการประเมินผลความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางเปนรูปธรรม
เพื่อกระตุนการพัฒนาทักษะ ทั้งทักษะ ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนอยางตอเนื่องสงเสริมใหนักเรียน
ไดแสดงออกในการใชภาษาอยางเหมาะสม โดยตองมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเปนใฝรู มีน้ําใจ มีจิต
วิญญาณ รักเพื่อนมนุษย รักชุมน รักทองถิ่นและรักชาติ เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคนใหมีความพรอมทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญา (หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551)
2. ดานหลักสูตร โดยรวม อยูในระดับมาก ( x = 3.62) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวารัฐบาลไดมีนโยบายสนับสนุน
สงเสริมใหเนนการจัดการจัดการเรียนการสอนที่เนนภาษาอังกฤษโรงเรียนสวนใหญ ที่มีความพรอมจึงมีการเรียนการ
สอนเปน ภาษาอังกฤษ English Program, Mini English Program หรือหองเรียนพิเศษ อยูในระดับมาก และสนับสนุนให
มีการสอนภาษาอังกฤษใหเปนสื่อกลางของกลุมประเทศอาเซียน เพื่อการใชภาษาอังกฤษในทุกสถานการณ สอดคลอง
กับ ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2555-2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียน/
ประชาคมโลกสงเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเปนภาษาที่สอง ตั้งแตระดับขั้นพื้นฐาน และการเรียนรูภาษาที่สาม
(การขับเคลื่อนการศึกษาเขาสูประชาคมอาเซีย 2555) ภาษาอื่นของอาเซียนตามแหลงเรียนรู และไดมีการสรางเครือขาย
โครงการแลกเปลี่ ยนกับโรงเรี ยนของกลุมประเทศสมาชิกอาเซี ยน ในโรงเรียนประจําจังหวั ดและโรงเรี ยนที่ส งเสริ ม
ความสามารถพิเศษ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและความเปนเลิศทางภาษา เชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคมและ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ตามลําดับ
3. ดานการเรียนการสอน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีการเตรียมความพรอมสวนใหญอยูในระดับปาน
กลาง ( x = 3.34) เนื่ อ งจาก มี วิธี ก ารสอนแบบดั ง เดิ ม ยั งขาดการออกแบบการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ เน น
กระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิดวิเคราะห และสื่อความ การวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง
เชน การเนนไวยากรณ ทั้งยังไมมีความชํานาญทักษะในการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ลลิดา ภูทอง (2552)กลาววา วิธีการ
สอนเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ และไดรวบรวมแนวทางในการ
สอนภาษาที่จะชวยใหการสอนเปนไป อยางมีประสิทธิภาพซึ่งมีอยู 10 ประการดังนี้ 1. ควรสอนเนื้อหาที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน 2. ใชภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน 3. จัดบริบทใหผูเรียนเขาใจไดงาย เชน เรื่อง หรือเนื้อหาที่เรียน คําศัพทและ
โครงสรางประโยคที่ใช และความเชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมที่ผูเรียนควรรู 4. จัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคที่
ชัดเจน 5. ใชกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ 6. กระตุนและสงเสริมใหผูเรียนไดทํางานรวมกัน 7. ควรสอนดวย
การบูรณาการหลายทักษะ 8. อธิบายหลักไวยากรณที่เกี่ยวของกับเนื้อหา เมื่อผูเรียนสงสัย 9. หลีกเลี่ยงการแกไข
คําผิดทุกครั้ง 10. สอดแทรกความรูดานวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาที่ผูเรียนเรียน และบางโรงเรียน ยังขาดสื่ออุปกรณที่
ทันสมัยมาสนับสนุนการใชสื่อในการเรียนการสอน เชน โปรเจคเตอร มีหองสืบคนขอมูลทางดานอินเทอรเน็ตและ
เครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับสําหรับใหบริการนักเรียนในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งการ
ใหบริการทางอินเทอรเน็ตในโรงเรียนมีความเร็วในการสืบคนขอมูลคอนขางชามาก การจัดกิจกรรม บูรณาการกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆในโรงเรียนคอนขางนอย และในป 2015 หรือ 2558 คนไทยจะตองเขารวมประชาคม
อาเซียนอยางไมมีขอยกเวน ภาษาอังกฤษเปน กุญแจดอกสําคัญที่จะเปดประตูแหงประชาคมอาเซียนใหชาวไทยไปมา
หาสูคบคาสมาคมกับเพื่อน อาเซียนทั้งหลายไดอยางสมภาคภูมิ
4. ดานการพัฒนาครู ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( x = 3.26) มีการจางครูสอนภาษาตางประเทศ
หรือครูอาสาจาก ตางประเทศที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ ฉัตรทิพย สุวรรณชิน (2557) สภาพและความตองการใน
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การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุม 5 (เชียงใหม ลําพูน
แมฮองสอน)เสนอแนะ ความรูพื้นฐานในเรื่องภาษาแตละประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ พมา ลาว อยากไดครู
เจาของภาษาสอนโดยตรง โรงเรียนไดสงเสริมใหครูผูสอนไดเขารับการอบรมและพัฒนาความรูทางดานการใช
ภาษาอังกฤษและดานอื่น ๆ การอบรมออนไลน เชน ระบบ TEPE ออนไลน ปการศึกษาปละ 2 ครั้ง และบางโรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนครูระหวางสถานศึกษาในประเทศอาเซียน ซึ่งบางครั้งมีโครงการแลกเปลี่ยนแตติดขัด
ดา นงบประมาณทั้ งครู และนัก เรีย นสอดคลอ งกับ ชุติ มั นต ยาวะระ(2557) ความพรอ มสูป ระชาคมอาเซี ยนของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ดานปจจัยสนับสนุนแนวทางและขอเสนอแนะคือ
จัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากสวนกลาง หรือระดมทุนในการหางบประมาณสนับสนุนจากเครือขายทั้งภายในแลภายนอก
ซึ่งถือเปนอุปสรรคในการพัฒนาครู ลลิดา ภูทอง (2552) กลาววาหากครูผูสอนไดมีการอบรมหรือมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เรื่องปญหาและ วิธีการสอนกับผูสอนเครือขายเปนระยะ ๆ อาจทําใหผูสอนไดแนวคิดใหมๆในการแกปญหา
และในการสอนเพิ่มขึ้น และอาจทําใหการจัดการเรียนการสอนนาสนใจมากขึ้น สวนระดับการศึกษาของครูที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไมมีผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนมากเทาใดนัก เนื่องจากครูผูสอน
กลุมดังกลาวมิไดจบปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สวนมากเรียนในสาขาอื่น และเรียนเพื่อ
พัฒนาตนเองทั้งยังเปนการรนระยะเวลาในการเขาสูวิทยฐานะ ไดเร็วขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานหลักสูตร
1.1 ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับยุคการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและบูรณาการ
การเรียนการสอนกับทุกกลุมสาระเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพเหมาะสมกับวัยวุฒิ สอดแทรกความรู
เกี่ยวกับอาเซียนในหลักสูตรใหมากขึ้น
1.2 ครูทุกโรงเรียน ควรมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ประชาคมอาเซียนของหนวยงานตนสังกัด
2. ดานการพัฒนาครู
2.1 ควรสงเสริมใหครูไดรับการสงเสริมในการเรียนรูในการใชภาษาอาเซียนอยางนอย 2 ภาษา
2.2 ควรสงเสริมใหครูมีการทําวิจัย ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาผูเรียนและตนเองอยูเสมอ
2.3 ควรสงเสริมใหครูไดพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรูโดยการไดไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูสราง
เครือขาย ในกลุมประเทศอาเซียน โดยมีงบประมาณสนับสนุน
2.4 ควรสงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียน และจัดหาวัสดุ
อุปกรณที่ทันสมัยใหเพียงพอกับจํานวนครู
2.5 ควรจัดอบรมเพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น
3. ดานการเรียนการสอน
3.1 ควรสงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนแบบใหมเพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียน
3.2 ควรเลือกใชสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองและเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน เชน การสอนผานสื่อ Social
Media, ผาน Facebook, Internet
3.3 ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิดวิเคราะห และสื่อความ
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3.4 ควรปรับปรุงระบบ อินเทอรเน็ตในโรงเรียนใหเปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อความรวดเร็วในการสืบคน
ขอมูลในระยะเวลาอันจํากัด
4. ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4.1 สงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรมการจัดคายเยาวชนอาเซียน, เทศกาล
เยาวชนอาเซียน, และวันเด็กอาเซียนเปนตน
4.2 มีการประเมินผลตามสภาพจริง ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางเปนรูปธรรม
เพื่อกระตุนการพัฒนาทักษะ ทั้งทักษะ ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ เชิงเปรียบเทียบในเรื่องการเตรียมความพรอมของครูผูสอนภาษาอังกฤษสู
ประชาคมอาเซียนแตกตางกันหรือมีปญหาในลักษณะอยางไร
2. ควรมีการศึกษาถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการเตรียมความพรอมของครูผูสอนภาษาอังกฤษ
สูประชาคมอาเซียน เพื่อมุงเนนพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะศิลปะศาสตร และมหาวิทยาลัยพะเยา งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับ
ความกรุณาอยางสูงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติมา กาวีระ รองคณบดีฝายบริหาร อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ที่
กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึง
ความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารยและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.คมกฤษ ตาชม รองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการ คณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา, ดร.รัตนา ยาวิเลิง ผูชวยคณบดี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร. ศักดา วงควรนิ
รันดร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพานพิทยาคม ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่ใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ วิจัยรวมถึงขอขอบพระคุณ คุณสมบูรณ แกวรวมวงค ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแมใจวิทยาคม คุณ
เพียรกิจ นิมิตดี ครูชํานาญการ โรงเรียนแมใจวิทยาคม และผูมีสวนรวมใหคําปรึกษาแนะนํา ทุกทานที่ ใหขอมูลตาง ๆ
ที่เอื้อตอการทํางานวิจัย ตลอดจนครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพะเยา ทุกทานที่ใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไป ดวยดี
อนึ่ง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดี ทั้งหมดนี้ใหแกเหลาคณาจารยที่
ไดประสิทธิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปน ประโยชนตอผูที่เกี่ยวของและขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แด
บิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทาน สําหรับขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียง ผูเดียว
และยินดีที่จะรับฟงคําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามาศึกษา เพื่อเปนประโยชนใน การพัฒนางานวิจัยตอไป
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การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานสระ
Developing English Writing Skill by Using Writing Practice Exercises for
Muttayom Suksa 2 Students of Bansra School
ศศินา อุนเมือง 1* และ สนิท ยืนศักดิ์ 2
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Sasina Ounmuang1* and Sanit Yeunsak2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน โดย
ใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2
ประชากรที่ ใ ชใ นการศึ กษาไดแ ก นั กเรีย นชั้ น มัธ ยมศึก ษาป ที่ 2 โรงเรี ยนบา นสระ สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 17 คน
ทําการทดลองแบบ One Group Pretest and Posttest Design
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 1) แผนจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ และ
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน 6 แผน แผนละ 1 เรื่อง ระยะเวลาที่ใช คือ 2 ชั่วโมง ตอ 1 แผน รวม
ทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ โดยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยการหา
คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติคา T
ผลการศึกษาพบวา
1. ทั ก ษะการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช แ บบฝ ก เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีการพัฒนาขึ้น จากคะแนนทดสอบการเขียนหลังแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการ
เรียนรูสูงขึ้น ตั้งแตแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 จนถึงแผนการจัดการเรียนรูที่ 6
2. ผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
คําสําคัญ: พัฒนาทักษะการเขียน แบบฝกเสริมทักษะการเขียน
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Abstract
The purposes of this study were to develop English writing skills by using writing practice exercises of
Muttayom Suksa 2 students and to compare the achievement of skill writing with pretest and posttest.
Data was collected from 17 students in Muttayom Suksa 2 of Bansra School, Phayao Primary
Educational Service Area Office 2, Chiangmuan District, Phayao Province, in the second semester of the
Academic Year 2014 by one group pretest and posttest design.
The research instruments were 1) the 6 lesson plans based on writing practice exercises and writing
practice exercises 2) an achievement test. The data were statistically analyzed by percentage, mean, standard
deviation and T- test Dependent Sample.
The results of this study revealed that:
1. Writing skill of Muttayom Suksa 2 students improved after using writing practice exercises.
2. The learning achievement of writing skill in English of Muttayom Suksa 2 students before and after
the experiment was statistical significantly different at .01 level.
Keywords: Developing Writing Skill, Writing Practice Exercises

บทนํา
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน เนื่องจากเปนภาษาสากลที่ใชเปนเครื่องมือใน
การสื่อสารระหวางชนชาติตางๆ ในการเจรจาตอรองดานการคาขายและความรวมมือทั้งทางดานเศรษฐกิจและ
การเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและถายทอดวิทยาการตางๆแกกัน
ประกอบกับปจจุบันมีความตองการบุคลากรที่มีความรูดานภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในสาขาอาชีพตางๆตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่คนไทยจะตองพัฒนาตนเองในดานทักษะทางภาษาอังกฤษ
เพื่อสรางโอกาสในการแสวงอาชีพที่มีรายไดสูงและมั่นคงทั้งในองคกรของภาครัฐและเอกชน (กระทรวงศึกษาธิการ,
2553), (ฟาฏินา วงศเลขา, 2553 หนา 4)
กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษที่มีบทบาทในดานตางๆ จึงไดทําการ
บรรจุหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแกนักเรียนตั้งแต
ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะไดรับการฝกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารทั้ง 4 ดาน อัน
ประกอบไปดวยทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
สามารถเรี ย นรู แ ละแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารในเรื่ อ งต า งๆได อ ย า งถู ก ต อ งตามหลั ก ภาษา และเหมาะสมกั บ
สถานการณ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สําหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะนั้น ทักษะการ
เขียนถือเปนทักษะที่ยากและซับซอนที่สุด ตอ งอาศัยทักษะการฟง การพูด และการอานเปนพื้นฐาน จึงจะทําให
สามารถเขียนไดอยางถูกตองตามรูปแบบการเขียน ซึ่งประกอบไปดวย การเรียบเรียงความคิด ไวยากรณ และเนื้อหา
เพื่อใหงานเขียนเกิดความสมบูรณ สามารถสื่อสารไดประสบผลสําเร็จ และดวยความยุงยากและสลับซับซอนในการ
เรียนรูนั้น จึงทําใหทักษะการเขียนเปนทักษะที่ผูเรียนฝกฝนไดชา ประสบผลสําเร็จนอยและประสบปญหาในแตละป
การศึกษา (วิสิฏฐา แรงเขตการ,2551 หนา 4) และปญหาดานการจัดการเรียนการสอนที่พบในกลุมนักเรียนระดับ
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ประถมศึกษามากที่สุด คือ การเขียนประโยคตามหลักโครงสรางไวยากรณไมถูกตอง ไมสามรถนําคําศัพทมาใชในงาน
เขียนใหถูกตองเหมาะสมกับประโยคและความหมายที่ตองการสื่อสาร ขาดทักษะการใชเครื่องหมายวรรคตอนผิด การ
เขียนประโยคดวยอักษรพิมพเล็กพิมพ ใหญ การเขียนสะกดคํา ผิด และขาดการฝกฝนทั กษะการเขี ยนตามลําดั บ
ขั้นตอนของการเขียน (พีรยาพร กาละ, 2555 หนา 2-4), (ศศิพิมพ ศรกิจ , 2551 หนา 3-4) สวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษามีขอบกพรองเกี่ยวกับการเขียนตามหลักโครงสรางทางภาษา ขาดทักษะความรูทางไวยากรณ ไมสามารถ
นําคําศัพทมาใชในงานเขียนไดอยางถูกตองเหมาะสมกับประโยคที่เขียน เรียงลําดับคําในประโยคไมถูกตองตามหลัก
โครงสรางไวยากรณ (พระจักรพงษ ทะระมา, 2550 หนา 2-3) และนักศึกษาไทยไดประสบปญหาดานการเขียนมาก
ที่สุด คือ ไมสามารถเขียนสื่อสารประโยคที่ซับซอนได เนื่องจากไมเขาใจโครงสรางทางภาษาที่ถูกตองตามหลั ก
ไวยากรณ ขาดการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนขาดทักษะในการเรียบเรียงความคิดอยางเปนระบบ (จีรสุดา เลิศ
ปญญานุช, 2552 หนา 3)
จากสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานสระ ในป
การศึกษา 2556 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษรอยละ 58.75 อยูในระดับต่ํากวาเกณฑที่
เปา หมายของโรงเรียนที่กํ าหนดไวที่รอ ยละ 60 ซึ่ง รอ ยละของนั กเรี ยนที่ผ านเกณฑก ารประเมิ นทั กษะการเขีย น
ภาษาอั งกฤษอยูในระดับ ต่ําสุ ดที่ ระดั บร อยละ 51 (โรงเรี ยนบานสระ, รายงานผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ประจําปการศึกษา 2556) เมื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาดานการเรียนการสอน ดวยการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน และตรวจผลงานการเขียนของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความบกพรองดานการเขียน
ประโยคตามหลักโครงสรางทางภาษา ไมสามารถเรียบเรียงคําตามตําแหนงและหนาที่ของคําชนิดตางๆ เขียนสะกด
คําศัพทผิด และขาดการฝกทักษะการเขียนอยางตอเนื่อง จะเห็นไดวาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษกลายเปนปญหา
และอุปสรรคอยางมากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และประสบปญหามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในทุกระดับชั้น ซึ่ง
หากครูผูสอนไมทําการแกไข อาจสงผลกระทบตอผูเรียนในดานการนําทักษะการเขียนภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันอยางไมมีประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทางทักษะการเขียนภาษาอังกฤษลดลงใน
แตละปการศึกษา และการสอนภาษาอังกฤษไมบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรการศึกษา
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนอยางเดียวจึงไมเพียงพอ ผูเรียนจําเปนตองไดรับการฝกทักษะ
การเขียนอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดทักษะความรูจากการฝกหัด หรือกระทําซ้ําๆจนเกิดความชํานาญ และความรูที่
คงทนจะนําไปสูการพัฒนาดานทักษะทางภาษาอยางตอเนื่อง จากการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทางดานทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ไดมีนักวิจัยหลายทานไดเสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนึ่งไวอยาง
นาสนใจ คือ วิธี การพัฒนาทั กษะการเขีย นโดยใช แบบฝก เสริ มทัก ษะ เนื่อ งจากแบบฝ กเสริมทั กษะสามารถชว ย
พัฒนาการเรียนรูทักษะทางภาษาของผูเรียนได โดยผูเรียนสามารถฝกฝนทักษะไดเต็มที่นอกเหนือเวลาเรียนไดทุกวัน
สามารถทบทวนเนื้อหาจากใบความรู และการทําแบบฝกทักษะดวยตนเอง สงเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน ชวยให
ทราบความกาวหนาของตนเอง สวนดานครูผูสอนสามารถมองเห็นการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน หรือปญหาของ
ผูเรียนไดชัดเจน ตลอดจนสามารถสงเสริม และแกปญหาของผูเรียนไดทันทีตามความสามารถในการเรียนรูของ
ผูเรียนแตละคน (ชัชฎาภรณ อักษรดิษฐ, 2552, หนา 3-4), (ดวงมณี กันทะยอม, 2551 หนา 2-3) ทั้งนี้หลักการ
สรางแบบฝกเสริมทักษะยังไดคํานึงถึง ปญหาที่ตองการแกไขความเหมาะสมกับระดับวัย ความรู ความสามารถของ
ผูเรีย น จึง ชว ยแกปญหาในเรื่ องความแตกต า งระหวา งบุ คคล การสร างแบบฝ กเสริ มทั ก ษะที่มี ความนา สนใจ มี
กิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดลําดับเนื้อหาจากงายไปหายากมีภาพประกอบสวยงาม เนื้อหามีความเกี่ยวของกับ
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ชีวิตประจําวันของผูเรียน สามารถจูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู ฝกปฏิบัติและมีสวนรวมในการเรียนอยางเต็มที่ (มุฑิตา
แกวคําแสน, 2553, หนา 119-120), (สมพร ตอยยีบี, 2554 หนา 43-45)
ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดวา แบบฝกเสริมทักษะนาจะเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวย
ใหนักเรียนมีพัฒนาในดานการเขียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงเสริมใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ จึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝกเสริมทักษะเขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา โดยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัย
ครั้งนี้จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการเขียนภาษาอังกฤษใหสูงขึ้น และเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนในระดับชั้นที่
สูงขึ้น

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สมมุติฐาน
1. ทัก ษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝก เสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีการพัฒนาดีขึ้นเฉลี่ยรอยละ 20
2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการงานวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา จํานวน 17 คน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Perspective Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้
1. เครื่องมือในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2
1.1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยคัดเลือกเนื้อหาและโครงสรางทางภาษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงชั้นที่
3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 และไดนําเกณฑการสรางแบบฝกเสริมทักษะที่ มุฑิตา แกวคําแสน (2553) และ สมพร
ตอยยีบี (2554) ไดเสนอไววา แบบฝกเสริมทักษะควรมีเนื้อหาที่เหมาสมกับระดับและวัยของผูเรียน ฝกในสิ่งที่
เกี่ยวของใกลตัวของผูเรียนในชีวิตประจําวัน มีจุดประสงคการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหา ตลอดจนแผนการจัดการ
เรี ยนรู และแบบฝก เสริ มทั กษะไดอ างอิง ขอ กํ าหนดตา งๆ เชน มาตรฐานการเรี ยนรู และตัว ชี้วั ด ตามหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีจํานวน 3 หนวยการเรียนรู รวมทั้งหมดจํานวน 8 แผนการจัดการ
เรียนรู ใชเวลาในการจัดการเรียนการสอน 1- 2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้น 14 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้
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แผนการจัดการเรียนรูการเตรียมความพรอม
จํานวนเวลาเรียน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 การ เติม –s และ -es
จํานวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 หลักการใช Present Simple Tense
จํานวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 การใช Verb to be (Adjective)
จํานวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 การใช Verb to be (noun)
จํานวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 การใช Verb to do
จํานวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การใช Verb to have
จํานวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูในการสรุปบทเรียน
จํานวนเวลาเรียน 1 ชั่วโมง
1.2. แบบทดสอบความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรายแผนการจัดการเรียนรูแบบปรนัย
4 ตัวเลือก โดยไดสรางแบบทดสอบแผนการเรียนรูละ จํานวน 13 ขอ ใชทดสอบจริง จํานวน 10 ขอ จํานวน 6
แผนการจั ด การเรี ย นรู และเสนอต อ ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความเที่ ย งตรงด า นเนื้ อ หา (Validity) ด ว ยค า ความ
สอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ถึง 1.0 ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 (IOC>0.74), 2
(IOC>0.75), 3 (IOC>0.67), 4 (IOC>0.70), 5 (IOC>0.62), 6 (IOC>0.62)
1.3. แบบทดสอบการเขียนเรื่องที่กําหนดให จํานวน 3 เรื่อง ประกอบไปดวย เรื่อง Myself, My Family,
My School คะแนนเต็มเรื่องละ 30 คะแนน ซึ่งเกณฑการใหคะแนนนั้น ผูวิจัยประเมินดวยเครื่องมือที่สรางขึ้นโดยปรับ
เกณฑการประเมินของ Harris M. (1997) และ Jacobs et. al (1981) โดยมีองคประกอบการประเมินดังนี้
ตาราง 1 แสดงเกณฑการประเมินทักษะการเขียนเรื่องที่กําหนดให
องคประกอบ
1. ดานการใชไวยากรณ

คะแนน
10

8

6

4

2

คุณภาพ
มีการใชประโยค Present Simple Tenses ในรูปประโยคความเดียว
ความรวม บอกเลาปฏิเสธ และคําถามโดยสามารถใชกริยาได
สอดคลองกับประธาน สวนขยายไดอยางถูกตอง สมบูรณตามหลัก
โครงสรางไวยากรณ
มีการใชประโยค Present Simple Tenses ในรูปประโยคความเดียวความ
รวม บอกเล า ปฏิ เ สธ และคํ า ถาม มี ข อ ผิ ด พลาดในการใช ก ริ ย าไม
สอดคลองกับประธานและสวนขยาย ผิดพลาด จํานวน 1-3 แหง
มีการใชประโยค Present Simple Tenses ในรูปประโยคความเดียวความ
รวม บอกเล า ปฏิ เสธ และคํ า ถาม มี ข อ ผิ ด พลาด ในการใช ก ริ ย าไม
สอดคลองกับประธาน และสวนขยาย ผิดพลาด จํานวน 4-6 แหง
มีการใชประโยค Present Simple Tenses ในรูปประโยคความเดียวความ
รวม บอกเล า ปฏิ เสธ และคํ า ถาม มี ข อ ผิ ด พลาด ในการใช ก ริ ย าไม
สอดคลองกับประธาน และสวนขยาย ผิดพลาด จํานวน 7-9 แหง
มีการใชประโยค Present Simple Tenses ในรูปประโยคความเดียวความ
รวม บอกเล า ปฏิ เ สธและคํ า ถามมี ข อ ผิ ด พลาด ในการใช ก ริ ย าไม
สอดคลองกับประธาน และสวนขยาย ผิดพลาด มากกวา 10 แหง
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ตาราง 1 (ตอ)
องคประกอบ

คะแนน
10

2. ดานคําศัพท
8

6

4

2
10
3. ดานเนื้อหา
8

6
4
2

คุณภาพ
มีความสามรถใชคาํ ศัพท จํานวน 18- 20 คํา ในการเขียนเรื่องราวได
อยางเหมาะสม สื่อความหมายชัดเจนกับบริบทของประโยคและเนื้อหาที่
กําหนด
มีความสามารถในการใชคําศัพทในการเขียนเรื่องราวไดและคําศัพทที่ใช
สามารถสื่อ ความหมาย สอดคลองกับบริบทของประโยค และเนื้อหาที่
กําหนด จํานวน 15-17 คํา
มีความสามารถในการใชคําศัพท ในการเขียนเรื่องราวไดและคําศัพทที่
ใช สามารถสื่อความหมาย สอดคลองกับบริบทของประโยค และเนื้อหา
ที่กําหนด จํานวน 12-14 คํา
มีความสามารถในการใชคาํ ศัพท ในการเขียนเรื่องราวไดและคําศัพทที่
ใชสามารถสื่อความหมาย สอดคลองกับบริบทของประโยค และเนื้อหา
ที่กําหนดจํานวน 9-11 คํา
มีความสามารถใชคําศัพท ต่ํากวา8 คํา ใชคําศัพทในการสื่อความหมาย
ไมสอดคลองกับบริบทของประโยค และเนื้อหาที่กําหนด
มีการเรียบเรียงเนื้อหาไดอยางสละสลวยตอเนื่อง สอดคลองสื่อ
ความหมายไดชัดเจนตรงประเด็นกับเรื่องที่กําหนด และจัดลําดับ
ความคิดเหตุผลในการสนับสนุนประเด็นหลักไดอยางสอดคลอง
เรียบเรียง เนื้อหาไดอยางตอเนื่อง สอดคลอง สื่อความหมายไดชัดเจน
ตรงประเด็น แตขาดการจัดลําดับความคิดเหตุผลในการสนับสนุน
ประเด็นหลัก
เรียบเรียงเนื้อหาไดคอนขางตอเนื่อง ใจความสําคัญชัดเจน เขียนมีเหตุมี
ผล แตขาดการจัดลําดับความคิดเหตุผลในการสนับสนุนประเด็นหลัก
การเรียบเรียงเนื้อหาขาดความตอเนื่องแตยังจับใจความได ไมมีการด
ลําดับความคิดเหตุผลในการสนับสนุนประเด็นหลัก
การเรียบเรียงเนื้อหา ขาดความตอเนื่อง ไมสามรถจับใจความได
ขอความที่สามารถสื่อสารตอผูอ านมีนอย ขาดระบบในการนําเสนอ

ระดับคุณภาพของทักษะการเขียน 25-30 คะแนน หมายถึง ดีมาก
3-18 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
0-6 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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2. เครื่องมือในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชแบบฝกเสริม
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
งานวิจัยนี้ไดใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ซึ่งไดสรางขึ้น เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยสรางแบบทดสอบ จํานวน 80 ขอ ใชทดสอบจริง จํานวน 60 ขอ และ
เสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Validity) ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.87 ถึง
1.0(IOC>0.87)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใชแบบฝกเสริม
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชแบบ
ฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จากประชากรที่ศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 17 คน ดังนี้
1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษแบบปรนัย
4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ แบบทดสอบการเขียนเรื่องทีกําหนดให จํานวน 3 เรื่อง ประกอบไปดวย Myself, My
Family, My School และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนเปนระยะเวลา 14 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ
การเขี ยนเรื่อ งทีกํ าหนดให จํา นวน 3 เรื่อง และแบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ ทางการเขี ยนภาษาอั งกฤษ โดยใช
แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน
4. นําคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางการของนักเรียนแตละแผนการจัดการเรียนรูมาหาคาเฉลี่ย
คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในรายแผน และภาพรวมทั้ง 6 แผนการจัดการเรียนรู นําคะแนนการทดสอบ
เขียนเรื่องที่กําหนดใหทั้ง 3 เรื่องของนักเรียน มาหาคาเฉลี่ย คารอยละ และนําคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนภาษาอังกฤษมาหาคาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติคา T
5. นําผลการวิเคราะหขอมูลไปสรางตารางที่ 2 และตารางที่ 3 และตารางที่ 4

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหคะแนนเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษกอนและ
หลังการสอน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน
6 แผนการ จัดการเรียนรู

แผนการ

คาเฉลี่ย (µ)

คะแนน

จัดการ

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ที่เพิ่มขึ้น

เรียนรูที่

กอนเรียน หลังเรียน

รอยละ

รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

σ

ของคะแนน

กอนเรียน หลังเรียน ที่เพิ่มขึ้น กอนเรียน หลังเรียน

1

5.29

8.53

3.24

52.90

85.30

32.40

0.69

0.72

3

5.12

8.35

3.24

51.20

83.50

32.40

0.49

0.93

6

4.35

7.53

3.18

43.50

75.30

31.80

0.61

0.94

5

4.65

7.71

3.06

46.50

77.10

30.60

0.49

0.77

2

5.24

8.24

3.00

52.40

82.40

30.00

0.56

0.83

4
เฉลี่ย (µ)

4.94
4.93

7.88
8.04

2.94
3.11

49.40
49.32

78.80
80.40

29.40
31.10

0.63
0.58

0.82
0.84

จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวาคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 17 คน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้ง 6
แผนการเรียนรู มีคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละกอนเรียนเทากับ 49.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 หลังเรียนมีคา
เทากับ 80.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 เพิ่มขึ้นรอยละ 31.10 เมื่อเรียงลําดับรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นในระดับ
สูงสุด ปานกลาง และต่ําสุดพบวา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 มีผลรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นในระดับสูงสุด มีคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละ
กอนเรียนเทากับ 52.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 หลังเรียนมีคาเทากับ 85.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72
เพิ่มขึ้นรอยละ 32.40
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 มีผลรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง มีคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอย
ละกอนเรียนเทากับ 43.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 หลังเรียนมีคาเทากับ 75.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94
เพิ่มขึ้นรอยละ 31.80
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 มีผลรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นในระดับต่ําสุด มีคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละ
กอนเรียนเทากับ 49.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 หลังเรียนมีคาเทากับ 78.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82
เพิ่มขึ้นรอยละ 29.40
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหคะแนนเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาดานทักษะการเขียนเรื่องที่กําหนดใหของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ
หัวขอ

คาเฉลี่ย (µ)

คะแนน

ของคะแนน

ที่เพิ่มขึ้น

การเขียน

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

เรื่อง

กอนเรียน ความหมาย หลังเรียน ความหมาย

รอยละ

รอยละ
กอนเรียน หลังเรียน

ที่เพิ่มขึ้น

My family
My school

12.88
12.21

พอใช
พอใช

20.68
19.03

ดี
ดี

7.80
6.82

42.93
40.70

68.93
63.43

26.00
22.73

Myself

13.44

ปานกลาง

20.12

ดี

6.68

44.80

67.06

22.27

คาเฉลี่ย (µ)

12.84

พอใช

19.94

ดี

7.10

42.81

66.47

23.67

จากตาราง 3 พบวานักเรียนจํานวน 17 คน ไดคะแนนเฉลี่ย (µ) ดานการเขียนเรื่องที่กําหนดให โดยมีคาของ
คะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละกอนเรียนเทากับ 42.81 อยูในระดับพอใช หลังเรียนมีคาเทากับ 66.47 อยูในระดับดี เพิ่มขึ้น
รอยละ 23.67 เมื่อเรียงลําดับรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นในระดับสูงสุดไปต่ําสุดจะเห็นไดวา
เรื่อง My Family มีผลรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นในระดับสูงที่สุด มีคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละกอน
เรียนเทากับ 42.93 ยูในระดับพอใช หลังเรียนมีคาเทากับ 68.93 อยูในระดับดี เพิ่มขึ้นรอยละ 26.00
เรื่อง My School มีผลรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง มีคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละกอน
เรียนเทากับ 40.70 ยูในระดับพอใช หลังเรียนมีคาเทากับ 63.43 อยูในระดับดี เพิ่มขึ้นรอยละ 22.73
เรื่อง Myself มีผลรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นในระดับต่ําที่สุด มีคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละกอนเรียน
เทากับ 44.80 ยูในระดับปานกลาง หลังเรียนมีคาเทากับ 67.06 อยูในระดับดี เพิ่มขึ้นรอยละ 22.27
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ ักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชแบบฝกเสริม
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

การทดสอบ

คะแนน

คาเฉลี่ย

เต็ม

(µ)

รอยละ

สวนเบี่ยงเบน

ผลตาง

มาตรฐาน

เฉลี่ย

σ

กอนเรียน

60

27.76

46.27

0.51

หลังเรียน

60

42.82

71.36

0.46

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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รอยละ

T-Test

Sig.

25.17

-14.97

.01*

(D)
15.06
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จากตาราง 4 พบวาคะแนนเฉลี่ยของทักษะผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กอนเรียนมีคาเทากับ
27.76 คิดเปนรอยละเทากับ 46.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และหลังเรียนมีคาเทากับ 42.82 คิดเปนรอยละ
71.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 เพิ่มขึ้นรอยละ 25.17 โดยมีคาทางสถิติ T เทากับ 14.97 และมีคานัยสําคัญที่
ระดับ .01

สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลผลปรากฏดังนี้
1. ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีการพัฒนาดีขึ้น เฉลี่ยรอยละ 20 เปนไปตามตามสมมุติฐานขอที่ 1
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 2
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทักษะการเขีย นภาษาอังกฤษ กอนและหลั งการใชแบบฝ กเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลดังนี้
1. ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีการพัฒนาการดีขึ้น โดยเฉลี่ยรอยละ 20 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1 โดยอาจมา
จากเหตุผลหลายประการ ดังนี้
ประการที่ 1 ความสามารถดานทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการใชแบบฝกเสริม
ทักษะมีการพัฒนาดีขึ้น สืบเนื่องมาจากการสรางแบบฝกเสริมทักษะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว มีความสัมพันธ
หรือเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียน เพื่อเปนการปรับเขาสูโครงสรางทางความคิดของผูเรียนไดงายในการ
นําไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เหตุการณที่ปรากฏในภาพประกอบแบบฝกเสริมทักษะ คือ
สิ่งที่ผูเรียนไดประสบมา หรือเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ชวยปลุกเราใหผูเรียนอยากเรียนรู อยากเลาในสิ่งที่ตนเองมี
ประสบการณ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะสื่อความหมายในทักษะการเขียนตางๆ การกระตุนใหผูเรียนสนใจติดตาม
บทเรียนอยางตอเนื่อง มีความกระตือรือรน สนุกสนาน ไมเบื่อหนายในการฝกปฏิบัติ สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และพัฒนาตนเองดานทักษะทางภาษาใหดีขึ้น (ศศิพิมพ ศรกิจ, 2551 หนา 42) ดังนั้น เนื้อหาที่ใชประกอบกิจกรรม
การเรียนรูในแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จึงเปนเนื้อหาที่ไดรับ
คัดเลือกจากปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน เปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของนักเรียน ซึ่ง
ประกอบดวยหนวยการเรียนรูเรื่อง Myself, My Family, My School เปนกิจกรรมการเขียนจากสิ่งที่อยูใกลตัว ซึ่งเปน
จุดเริ่มตนที่ทําใหการเขียนเกิดการพัฒนาขึ้นตามลําดับ เนื่องจากชวยจูงใจใหผูเรียนอยากบอกเลาประสบการณของ
ตนเอง และถายทอดความคิดจินตนาการใหผูอื่นไดรับรูผานงานเขียน ตลอดจนพัฒนาการเขียนของตนเองไปสูการ
เขียนในระดับสูงตอไป
ประการที่ 2 แบบฝกเสริมทักษะสามารถพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น โดยมีผลคะแนนทดสอบ
วัดความสามารถดานทักษะการเขียนดานไวยากรณ และคําศัพท พัฒนาสูงขึ้นในทุกแผนการจัดการเรียนรู และเมื่อมี
การลําดับผลคะแนนเฉลี่ยรอยละจากสูงสุดไปต่ําสุดผลปรากฏ ดังนี้ แผนการเรียนรูที่ 1 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ
32.40 แผนการเรียนรูที่ 3 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 30.40 แผนการเรียนรูที่ 6 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 31.80
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แผนการเรียนรูที่ 5 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 30.60 แผนการเรียนรูที่ 2 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 30.00 และ
แผนการเรียนรูที่ 4 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 29.40 จากผลคะแนนดังกลาว เปนผลมาจาก แบบฝกเสริมทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน โดยไดมีการใชเนื้อหาที่อางอิง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีการกําหนด
โครงรางเนื้อหาและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะสราง กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
เนื้อหา ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ มีการประเมินผลความรูกอนและหลังการจัดกิจกรรม เพื่อทราบ
พื้นฐานความรู ขอบกพรอง และการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนแตละคน และมีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม เปน
การจูงใจผูเรียนแตละคนที่มีความรู ความถนัด และความสนใจที่แตกตางกันไดมีความกระตือรือรน สนใจในการฝก
ปฏิบัติอยางตอเนื่องตามขั้นตอนที่ออกแบบไว (อุษณีษ เสือจันทร, 2553), (พีรยาพร กาละ, 2555) จึงสงผลใหคะแนน
เฉลี่ยรอยละมีการพัฒนาขึ้นในทุกแผนการจัดการเรียนรู และจากคะแนนการพัฒนาความสามารถดานทักษะการ
เขียนตั้งแตแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ถึง 6 สังเกตไดวา มีการพัฒนาการเรียนรูที่ไมเรียงลําดับตามความยากงายของ
เนื้อหาที่ไดเรียงลําดับไวแผนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาดการพิจารณาการจัดลําดับเนื้อหาจากงายไป
หายาก ตามหลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะที่วา การออกแบบแบบฝกที่มีความเหมาะสมกับผูเรียน มีกิจกรรมที่
หลากหลายรูปแบบ และเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก โดยเริ่มจากเริ่มฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่อยูในระดับต่ํากวา
ความสามารถของผูเรียนเล็กนอยแลวคอยปรับเนื้อหาใหยากขึ้น และสอนจากสิ่งที่อยูใกลตัวผูเรียนไปสูสิ่งที่ไมคุนเคย
เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจตามระดับความสามารถและความพรอมของผูเรียน ชวยใหผูเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือรนในการเรียนรูสงผลใหคะแนนการเขียนสูงขึ้น (เมรี การะหงส, 2554, หนา 120-121) ซึ่งสอดคลองกับ ศศิ
พิมพ ศรกิจ (2551) ที่ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโยใชแบบฝกทักษะ ผลปรากฏวา ผูเรียนแต
ละคนที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน เรียนรูไดดี เมื่อมีการจัดลําดับความยากงายของแบบฝกทักษะ ทําให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง ไมสับสน สามารถปฏิบัติตามไดงาย สงผลใหสามารถรับรูพัฒนาการของตนเอง และ
ปรับปรุงแกไขงานใหถูกตอง และสามารถพัฒนาตนเองดานทักษะการเขียนดีขึ้น ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนรูโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรูตามลําดับและความสามารถของตนเอง
ครูผูสอนควรใหความสําคัญดานการพิจารณาการจัดลําดับเนื้อหา และการฝกปฏิบัติใหเหมาะสมตามขั้นตอนของ
ทักษะการเขียน เพื่อเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ใหสามารถเรียนรูอยางมีความสุขและมีกําลังใจที่จะเรียนรูในเนื้อหา
ที่ยากขึ้น
ประการที่ 3 ความสามารถดานทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการใชแบบฝกเสริม
ทักษะมีการพัฒนาดีขึ้น โดยมีผลคะแนนการเขียนเรื่องที่กําหนดใหจากในระดับพอใชพัฒนาขึ้นเปนระดับดี ซึ่งได
ประเมินการเขียนดวยเกณฑการประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นดังตาราง 1 ซึ่งเปนผลมาจากการวิธีการสอนการเขียนที่เนน
กระบวนการที่มี 3 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 ขั้นกอนการเขียน (Pre – writing) โดยใหผูเรียนสรางแผนผังความคิดเกี่ยวกับขอมูลที่
จะเขียน จัดกลุมและเรียงลําดับขอมูล พรอมทั้งเรียนรูดานการใชคําศัพท คําเชื่อม และดานโครงสรางไวยากรณ ขั้นที่
2 ขั้นการเขียน (While – writing) ผูเรียนแปรความคิดหรือขอมูลออกมาเปนตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายกับผูอานใน
ฉบับราง ที่ยังไมคํานึงถึงความถูกตองตามหลักทางภาษา ในขั้นตอนนี้จะตองมีการแกไขตลอดเวลาเพื่อใหงานเขียน
สมบูรณขึ้น ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการเขียน (Post – writing) ผูเรียนปรับแกไขงานเขียนทั้งทางดานเนื้อหาและภาษาที่ใช โดย
การแลกเปลี่ยนกันอาน และครูใหขอเสนอแนะ เพื่อใหงานเขียนถูกตองชัดเจน (พระจักรพงษ ทะระมา, 2550 หนา 16)
จากการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการสอนดังกลาว ชวยใหเห็นขอบกพรองของทางการเขียนของผูเรียนดาน
ไวยากรณ และคําศัพท จากผลงานเขียนของผูเรียนซึ่งสวนใหญอยูในกลุมปานกลางและออน ดังนี้ การสะกดคําผิด
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เชน varaity ที่ถูกตอง variety, colur ที่ถูกตอง color การเขียนชื่อเฉาะโดยใชพิมพเล็ก เชน My name is sornsiri
prunkeaw. ที่ถูกตอง My name is Sornsiri Prunkeaw. การใชคําศัพทไมเหมาะสมกับความหมายที่ตองการสื่อสาร
เชน I play football very good. ที่ถูกตอง I play football very well. การเรียงลําดับคําตามหลักโครงสรางทางภาษา
เชน I get up always early. ที่ถูกตอง I always get up early. และ การใชกริยาไมสอดคลองกับประธาน เชน I goes
to school by bicycle. ที่ถูกตอง I go to school by bicycle. สวนดานเนื้อหาผูเรียนสามารถลําดับความคิดไดดี
เนื่องจากไดผานการเขียนผังความคิดสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา ไดอยางสอดคลองและสื่อความหมายไดตรงประเด็นกับ
เรื่องที่กําหนดให จากขอคนพบดังกลาว ผูวิจัยไดทําการแกไขขอบกพรองของผูเรียนทันที โดยการอธิบายและใหขอ
ชี้แนะเปนรายบุคคล พรอมทั้งใหผูเรียนกลุมเกงชวยใหคําแนะนําและเปนกําลังใจในการฝกปฏิบัติ และคอยสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนแตละคนวามีปญหาในการเรียนรูหรือไม และควรแกไขหรือสงเสริมดานใด ดวยการ
วิธีการสอนดังกลาว จึงสงผลใหความสามารถดานทักษะการเขียนคอยๆพัฒนาขึ้นตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน
และกระบวนการเรียนรูในลักษณะนี้ ยังชวยใหผูเรียนรูจักวางแผนการทํางาน สงผลใหการเขียนงายขึ้น ตรงประเด็น
มากขึ้น ซึ่งเปนแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู มีมานะและมีความพยายามในการทํางานใหสําเร็จ และ
เกิดการพัฒนาตนเองดานการเขียนอยางตอเนื่อง (พรประภา จันตาวงศ, 2556 หนา 56)
2. มีผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เปนตามสมมุติฐานขอที่ 2 ผลดังกลาว อาจเปนผลมาจากสาเหตุ ดังนี้
ประการที่ 1 แบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการเขียนสูงขึ้น การให
ผูเรียนไดฝกหัด หรือกระทําบอยๆดวยความเขาใจ จะทําใหเกิดความชํานาญและความรูนั้นคงทนถาวร (Law of
exercises) และการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดหากมีการนําความรูนั้นไปใชหลายๆครั้ง ดังนั้นการฝกหัดอยางตอเนื่องทําใหเกิด
การเรียนรูจนเกิดการจดจํา และมีความคงทนทางความรู ชวยใหสามารถนําองคความรูไปปรับใชในสถานการณตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (สมพงษ ศรีพยาต, 2553 หนา 54), (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552 หนา 19) การฝกปฏิบัติ
กิจกรรมดานทักษะการเขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดทําการฝกปฏิบัติจากการเขียนเลียนแบบตัวอยาง
ดวยการคัดลอกประโยค (copying) การเติมคําในประโยคใหสมบูรณ (gap filling) เพื่อใหผูเรียนคุนเคยกับคําศัพท และ
รูปประโยค จากนั้นนําไปสูการเขียนเรื่องราวที่ครูวางกรอบหรือโครงเรื่องให (controlled composition frame) (จีรสุดา
เลิศปญญานุช, 2552 หนา 24) และในกิจกรรมการเขียนเรื่องราวไดใชวิธีการสอนการเขียนแบบเนนกระบวนการ 3
ขั้นตอน คือ ขั้นกอนการเขียน (Pre – writing) ขั้นการเขียน (While – writing) และขั้นหลังการเขียน (Post – writing)
เมื่อผูเรียนมีทักษะทางการเขียนตามที่ฝกมาแลวจะลงมือเขียนเรื่องราวในหัวขอที่กําหนดให โดยมีครูเปนผูใหคําชี้แนะ
จากผลการศึกษา แสดงใหเห็นวาการฝกหัดอยางตอเนื่องและปฏิบัติซ้ําๆ เปนกระบวนการเรียนรูหนึ่งที่สามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนรูดานทักษะการเขียนสําหรับผูเรียนไดอยางแทจริง ตลอดจนสามารถนําความรูทางภาษาไปใชใน
การสื่อสารดานตางๆในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ประการที่ 2 การสอนดวยวิธีการเสริมแรงบวก คือ วิธีการสอนที่ชวยใหพฤติกรรมดานดีของผูเรียนเกิดขึ้น
ซ้ําอีก หรือสิ่งที่ชวยเพิ่มความเปนไปไดของการเกิดพฤติกรรมดีของผูเรียน ตามหลักทฤษฎีการเสริมแรง ของ สกิน
เนอร (Skinner) เมื่อทราบวาพฤติกรรมที่แสดงออกมาเปนที่ยอมรับ การแสดงทาทีที่พึงพอใจ หรือสิ่งของที่แสดงให
เห็นคุณคาตอผูเรียน ยอมทําใหผูเรียนมีกําลังใจมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอง
อาศัยการเสริมแรงบวกที่มีหลายวิธี เชน อาจใชวัตถุสิ่งของ ถอยคําที่แสดงความรูสึกดี สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความพึงพอใจ การใหกําลังใจแกผูเรียน เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและรูสึกประสบผลสําเร็จในการทํางาน
วิธีการเสริมแรงนั้นจะกระทําในระหวางการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดมีความกระตือรือรนในการเขารวม
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ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู (สุรางค โควตระกูล, 2553), (สมพร ตอยยีบี, 2554 หนา 37-38) จากการสอนดวย
วิธีการดังกลาว เปนผลใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งการ
ฝกทักษะการเขียนในทุกขั้นตอน ผูวิจัยจะใหการดูแลอยางใกลชิด โดยใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกหัดในทุกขั้นตอนได
อยางเต็มที่ ทั้งกิจกรรมรายบุคคล คู และกลุม เมื่อนักเรียนสามารถฝกปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดีจะใหคําชมเชย
และนําผลงานที่สมบูรณมาแสดงใหเพื่อนไดนําไปเปนแบบอยาง เปนผลใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานเขียน
ของตนเอง และมีความกระตือรือรนในการพัฒนางานเขียนใหดีขึ้นตามลําดับ สวนนักเรียนที่ทํางานเสร็จชาหรือผลงาน
ยังไมเปนที่นาพอใจ ครูและเพื่อนจะใหใหคําชี้แนะและใหกําลังใจ เพื่อนําคําชี้แนะไปปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้น
จากเหตุผลทั้งหาประการขางตนจึงสรุปไดวา การใชแบบฝกเสริมทักษะสามารถพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของผูเรียนใหดีขึ้น และเปนสื่อการเรียนรูหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหไดแบบฝก
เสริมทักษะที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนจึงมีการลําดับขั้นตอนการฝกปฏิบัติการเขียนจากกิจกรรมงายไปหายาก
เพื่อใหผูเรียนเกิดความพรอมทางการเรียนรู คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนดวยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ตลอดการฝกปฏิบัติไดมีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษา ฝกฝนอยางตอเนื่อง เพื่อให
เกิดทักษะทางภาษา ตลอดจนสามารถนําไปในการสื่อสารในสถานการณตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการจัดการเรียนการสอนควรใหความสนใจนักเรียนที่ทํางานเสร็จชา ซึ่งอาจเกิดจากการไมเขาใจ
เนื้อหาควรใหกําลังใจในการฝกปฏิบัติ และใหขอเสนอแนะที่เปนการจูงใจใหผูเรียนไดพยายามแกไขปญหาของตนเอง
2. นักเรียนแตละคนมีพฤติกรรมการเรียนรูที่แตกตางกัน ดังนั้นครูผูสอนควรสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียนแตละคน และเมื่อพบปญหาควรแกไขทันที เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู และเขาใจเนื้อหาไปพรอมๆกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อแบบฝกเสริมทักษะที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพในการฝกปฏิบัติมากขึ้น ควรคํานึงถึงหลักการสรางแบบ
ฝกเสริมทักษะ เชน เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่
สอดคล อ งกั บ เนื้ อ หา มี ก ารประเมิ น ผลความรู ก อ นและหลั ง การจั ด กิ จ กรรม มี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย และมี
ภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม และโดยเฉพาะอยางยิ่งการลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
และเขาใจเนื้อหางายขึ้นจากการฝกทักษะดวยตนเอง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาของ ผศ.สนิท ยืนศักดิ์ อาจารยที่
ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ และผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ อาจารยที่ปรึกษารวมการศึกษาคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาให
คําปรึกษา และคําแนะนําในการศึกษาคนควาดวยตนเองจนสําเร็จ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ
ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล และ ดร.อนงนาฏ เพชรประเสริฐ และดร.สกาวรัตน ไกร
มาก ที่ไดใหความกรุณาใหคําแนะนําตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ นายไพทูรย เกิดกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานสระ ที่ใหความอนุเคราะห และอํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานสระ ที่ใหความรวมมือในจัดเก็บ
ขอมูลในการศึกษาและจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้เปนอยางดี
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ขอขอบพระคุณคุณพอ แม และบุคคลในครอบครัวที่กําลังใจในการเรียน และการทํางานเปนอยางดียิ่งมา
โดยตลอด คุณคาและประโยชนใด ๆ อันเกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเองเลมนี้ ผูจัดทําขอบูชาแดบิดา มารดา
คณาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน
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การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
The Development of English Comprehension by Using Skill-Based Practice
Training Module for Matthayomsuksa 1 Students Chiangkhamwitthayakhom
School
สิริกร สิริสุขเพิ่มพูน 1* และ เพ็ญนภา คลายสิงหโต2
2

Sirikorn Sirisukpermpoon1* and Phennapha Klaisingto 2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กอนเรียนและหลังเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาจํานวน 41 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
ระยะเวลา 20 ชั่วโมงใชแผนแบบ One Group Pretest and Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
ประกอบดวย 1)แบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ จํานวน 10 บทอาน 5 ชุดแบบฝก2)แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูดานการอานเพื่อความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียนจํานวน 1 แบบทดสอบ และ แบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนของแตละบท จํานวน 5 แบบทดสอบ3)แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานเพื่อ
ความเขาใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที(t-test)
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจ คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 10.76 และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน 16.52 โดยหลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 28.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01
และนักเรียนพึงพอใจตอการใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจอยูในระดับปานกลาง
คําสําคัญ: การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

Abstract
The purpose of this study was to develop reading comprehension for Mathayomsuksa1 students by
using skill-based practice training module. Data was collected from 41 students in Matthayomsuksa 1,
Chiangkhamwittayakhom School by simple random sampling and one group pretest and posttest design. The
research instruments were consisted of skill1
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based practice training module and the achievement test. Statistical significance for data analysis’s included
percentage, average, standard deviation, and t-test.
The results of this study revealed that the learning outcomes in reading comprehension after the
implementation using skill-based practice training module with theposttest average score at 16.52, higher than
pretest average score at 10.76 with the mean score at 5.76 or 28.8 percent. The statistical significant at .01
and the students’ attitude towards using workbook was fair.
Keywords: Reading comprehension, workbook

บทนํา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสําคัญที่ใชในการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู ความคิดขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม ตลอดจนใชในการแสวงหาเทคโนโลยีตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาประเทศ คนไทยในยุคขอมูลขาวสาร ยุคที่
ประเทศตางๆ ทั่วโลก มีการติดตอสื่อสารกันอยางรวดเร็วนั้นจึงตองมีทักษะและความรูในการติดตอกับตางประเทศ มี
การเรียนรูภาษาอังกฤษจนถึงขั้นใชในการติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู คนควาและการดํารงชีวิต
ไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) กระทรวงศึกษาธิการ
ไดตระหนักถึงความสําคัญนี้ จึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขึ้นในโรงเรียน ตั้งแตระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา,2552) เปาหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะตางๆ ทั้งการฟง พูด
อาน และเขียน เพื่อใหสามารถนําทักษะเหลานี้ไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยเฉพาะทักษะ
การอาน ซึ่งเปนทักษะที่มีบทบาทสําคัญมากหากเปรียบเทียบกับทักษะอื่นๆ เพราะผูเรียนตองใชในการสื่อสารและการ
แสวงหาความรูตางๆ จากหนังสือความรูวิชาการแขนงตางๆ ในโลกสมัยใหม ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
อยางเขาใจจึงตองอาศัยการฝกฝนเปนอยางดี (วอรด อางถึงใน ดวงเดือน แสงชัย, 2550) การอานเปนทักษะที่ให
ประโยชนมากที่สุด สามารถใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดมากกวาทักษะอื่นๆ และทักษะการอานเปนทักษะที่คงอยู
ในตั ว ผู เ รี ย นมากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ เ พราะผู เ รี ย นที่ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาต า งประเทศมั ก ขาดโอกาสในการพู ด
ภาษาอังกฤษ แตมีความจําเปนในการใชทักษะในการอานเพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นซึ่งสอดคลอง
กับเพ็ท (Pett, 1982 อางอิงใน จุติมา ศรีบัว, 2555) ที่วา ผูที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทักษะที่ผูเรียน
ตอ งเรีย นตลอดชี วิต คือ ทัก ษะการอ านนั่น เองและผูที่ มีค วามสามารถในการอา นภาษาอั งกฤษจะสามารถเข าถึ ง
วิทยาการได อยา งกว างขวางและรวดเร็ วและเปนทั กษะที่ชว ยให ผูเรียนสามารถหาความรูเพิ่มเติมไดดว ยตนเอง
ตลอดเวลา
การจัดการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษในประเทศไทย แบบเรียนยังคงเปนสื่อหลักที่มีบทบาทสําคัญ
ตอการจัดการเรียนการสอนทั้งตอผูสอนและผูเรียน (ฟาฏินา วงศเลขา, 2552) แมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญตามเจตนารมณหลักสูตรและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดเนนย้ําใหมีการเลือกใชสื่อการเรียนรูที่
หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาธรรมชาติของสาระการเรียนรูและศักยภาพของผูเรียนอีกทั้งนโยบายสื่อเสรีที่รัฐบาล
สงเสริมใหสํานักพิมพภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยใหมี
การแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม สงผลใหปจจุบันมีสื่อการเรียนรูจากหลายสํานักพิมพใหสถานศึกษาไดเลือกใชอยาง
หลากหลายทั้งดานคุณภาพและราคาซึ่งสอดคลองกับ เชาวนี เกิดเททางค (2554) ที่กลาววา แบบเรียนหรือแบบฝก
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เปนสื่อการเรียนชนิดหนึ่งที่สรางขึ้นอยางเปนระบบสามารถพัฒนาการความสามารถดานการเรียนและทักษะของ
นักเรียนไดเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนคือเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรูในระหวางเรียน เปน
เครื่ องมื อวัด ผลและประเมิน ผลการเรียนชวยใหค รูทราบความกา วหน าหรื อขอ บกพรอ งของนัก เรีย นและชว ยให
นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน
แบบเรี ย นหรื อ สื่ อ การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษในประเทศไทยส ว นใหญ มี เ นื้ อ หามาจากบริ บ ทของ
ตางประเทศ(พิทยา คําตาเทพ, 2552) การจัดการเรียนการสอนดวยเนื้อหาภาษาอังกฤษเหลานี้ ทําใหยากตอการทํา
ความเขาใจ สายสุนีย จันทรพงษ (2552) ไดกลาวไววา สื่อการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไทยนั้นยากเกินกวา
ระดับสมองของผูเรียน เชน เนื้อหา คําศัพทยากหรือมากเกินไป ดังนั้น หนังสือหรือสื่อการเรียนจะตองมีลักษณะ
สอดคลองกับสิ่งที่ผูเรียนตองการ กลาวคือ บทเรียนควรจะมุงทางดานใหผูเรียนไดปฏิบัติมีกิจกรรมกลุมใหผูเรียนได
กระทํารวมกัน เพื่อใหผูเรียนรูสึกวาบทเรียนนาสนุก นาเรียนรูของใหม และเปนบทเรียนที่ไมยากหรืองายเกินไปจนทํา
ใหผูเรียนเกิดการทอแท เบื่อหนาย ขาดแรงจูงใจ ทําใหผูเรียนเกิดเจตคติไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ และที่สําคัญ
ที่สุดคือ ผูเรียนมีโอกาสนําไปใชในชีวิตประจําวันได จุดออนอีกประการหนึ่งของสื่อการเรียนภาษาอังกฤษคือ มีแบบ
ฝกและแบบฝกหัดไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ สื่อการเรียนภาษาอังกฤษของนัก เรียนไทยไมตอบสนองตอความ
ตองการของนักเรียนไทยในบางโรงเรียน สื่อการสอนไมสัมพันธกัน มีระดับความยากงายตางระดับกันมาก ผูเรียนจึง
เกิดปญหาและตอตานการเรียนภาษาอังกฤษและเพื่อใหสอดคลองกับความคิดของโรเจอร (Reogers, 1988 อางอิงใน
จุติมา ศรีบัว, 2555) ที่กลาววา ถาผูเรียนจะตองใชภาษาตางประเทศเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตจริงในอนาคตแลว
ผูเรียนควรเริ่มเผชิญกับภาษาที่ใชสื่อสารในชีวิตจริงตั้งแตในหองเรียน ซึ่งการใชเอกสารจริงในกระบวนการเรียนการ
สอนเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงควรเสนอเนื้อหาตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สามารถใหผูเรียนไดใชภาษาจริงภายใตสถานการณจริง เกี่ยวกับเนื้อหาที่ใชในการสอนนั้น การนําเอกสารจริง
มาใชในการเรียนการสอนก็เปนสิ่งจําเปนสําหรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของการเรียนรู
ของ Fink (2003a) โดยกลาววา การที่นักเรียนมีความเขาใจในสิ่งที่เรียนอยางแทจริง และเห็นความสําคัญของการ
เรี ย นรู นั ก เรี ย นจะแสดงพฤติ ก รรมออกมาเพราะการที่ ผู เรี ย นพบภาษาที่ ใ ช จ ริ ง ในชี วิ ต ประจํ า วั น ก็ จ ะมองเห็ น
ความสําคัญของการเรียนภาษาวาสามารถนําไปใชในการสื่อสารจริงไดทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและแรงจูงใจในการ
เรียนสูงขึ้น
การเลือกสิ่งที่ใกลตัวหรือคุนเคยมาใหอานทําใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูในชั้นเรียนไปใชภายนอกได
โดยผูสอนอาจจะนําสื่อที่ปรากฏในสิ่งพิมพมาสอน หรือใหนักเรียนฟงจากวิทยุโทรทัศนสื่อที่พบในชีวิตประจําวันวามี
อยูหลายประเภท เชน ขาว บทความ ปายโฆษณา การตูน เปนตน และขอดีของการนําเอกสารจริงมาใชในการเรียน
การสอนจะทําใหผูเรียนไดคุนเคยกับ บทความที่เขาจะไดพบเห็นในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะชวยกระตุนใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนและสนใจการอานมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สเตฟเฟนเซน (อางใน พิทยา คําตาเทพ,2552)
ไดเสนอวา ควรเลือกเนื้อเรื่องที่อานใหสอดคลองกับความรูและประสบการณทางวัฒนธรรมของนักเรียนซึ่งจะชวยให
นักเรียนสามารถเรียนรูภาษาไดโดยการเชื่อมโยงประสบการณที่ตนมีอยูเดิมกับภาษาตางประเทศ โดยตองเรียนรูดวย
การฝกฝน (สมเกียรติ ออนวิมล, 2557) ใชมากๆ ใชบอยๆ ใชในชีวิตประจําวันใหมากที่สุดก็จะสามารถพัฒนาไดใน
เวลาไมนาน
ผูวิจัยในฐานะผูสอนการอานภาษาอังกฤษ ไดประสบปญหาการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยพบวา จาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ดานทักษะการอานอยูในระดับต่ํา นักเรียนรอยละ 60 (โรงเรียนเชียงคํา
วิทยาคม,2556)ไมสามารถอานภาษาอังกฤษได ไมเห็นความสําคัญของการอานปญหาดานทักษะการอานทําให
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นักเรียนสวนใหญสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่อานไมได จึงเปนปญหาที่ควรเรงแกไขเพราะการอานเปนพื้นฐานสําคัญในการ
พัฒนาทักษะอื่นๆ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความสามารถในดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดย
ผู วิ จั ย ได จั ด ทํ า แบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นที่ มี เ นื้ อ หาของแบบฝ ก ที่ เ หมาะสมใกล ตั ว ผู เ รี ย น สอดคล อ งกั บ ความรู
ประสบการณและระดับผูเรียน จะทําใหผูเรียนกระตือรือรนและสนใจที่จะเรียนรูและอานตลอดจนเชื่อมโยงความรูและ
ประสบการณซึ่งจะชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทักษะการ
อานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจขึ้น

วัตถุประสงคการศึกษา
พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi - experimental research) แบบกลุมเดี่ยวสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (one-group pretest posttest design) (พวงรัตน ทวีรัตน,2543) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
T1
X
T2
สัญลักษณที่ใชในรูปแบบการวิจัย T1 หมายถึง การทดสอบกอนการใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
X หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ T2 หมายถึง การทดสอบหลังการใชแบบ
ฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2556 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา ทําการสุมตัวอยางหองเรียนอยางงาย (Sample Random
Sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จาก 10 หองเรียน นักเรียนหองนี้เปนนักเรียนกลุมปานกลาง โดย
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยภาษาอังกฤษและการจัดอันดับหองเรียน นักเรียน กลุมตัวอยางนี้มีจํานวนทั้งหมด 41
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1.แบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ ผูวิจัยประยุกตจากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยคัดเลือกบทอานจากหนังสืออานนอกเวลา บทอานอื่นๆ ในชีวิตประจําวัน
บทอานชุดที่ 1 Janet’s Family และ Rita and Rena
บทอานชุดที่ 2 Medicine Label และ Schedules
บทอานชุดที่ 3 The Tale of Two Little Pigs และ Nocturnal Animal
บทอานชุดที่ 4 Making Cookies และ Classroom Rules
บทอานชุดที่ 5 Keep You Safe from Fire และ Sign
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 1 ฉบับ จํานวน 20 ขอ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทอานในแบบฝกทักษะการอาน 1 ฉบับ
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการอาน
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ขอบขายของเนื้อหาวิชา และผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.2 ศึกษาและเลือกเนื้อหาที่จะใชในการสอน เนื้อหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ไดมาจากการคัดเลือกเนื้อหา
จากหนั ง สื อ เรี ย น หนั ง สื อ อ า นนอกเวลาได แ ก ข า ว บทความ สารคดี โฆษณา จดหมาย ฉลากบทกลอน และ
สาระบั น เทิ ง โดยมี ค วามยากง า ยของคํ า ศั พ ท สํ า นวนภาษา และโครงสร า งของประโยคเหมาะสมกั บ ระดั บ
ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยเนื้อหาเรียงลําดับตามสิ่งใกลตัวและเหตุการณในชีวิตประจําวัน
จากงายไปสูเนื้อหาที่ยาก ซับซอนขึ้น และเลือกบทอานตามผลการเรียนรูที่คาดหวังในการสอน
1.3 นํ า เนื้ อ หาที่ คั ด เลื อ กแล ว ไปให ผู เชี่ ย วชาญการสอนภาษาอั ง กฤษตรวจสอบความถู ก ต อ ง ความ
เหมาะสมของเนื้อหา
1.4 ตรวจหาความเที่ยงตรง โดยการนําแบบฝกการอานที่สรุปแลวไปใหผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษจํานวน 3 ทานตรวจสอบและพิจารณาแกไขปรับปรุงโดยผูเชี่ยวชาญประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรภาษาตางประเทศ, ผูเชี่ยวชาญดานการสอนทักษะการอาน และผูเชี่ยวชาญดานแบบฝกทักษะการอาน
1.5 นําแบบฝกการอานที่ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแลวไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ
2.1 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสรา งแบบทดสอบจากหนั งสื อ แนวทางการสร า งข อ สอบภาษาการทดสอบและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.2 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร เนื้อหา และจุดประสงคของเนื้อหาที่ใชในการทดลอง เพื่อนําไปใชในการ
สรางแบบทดสอบ
2.3 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาเพื่อคัดเลือกแบบทดสอบโดยใหมีความยากงายในระดับเดียวกับเนื้อหาที่
ใชเขียนแผนการจัดการเรียนรู
2.4 จัดทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจํานวน 20 ขอๆ ละ 1 คะแนนโดยเปน
ขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีเนื้อหาครอบคลุมในบทอาน คําศัพท และไวยากรณสําคัญ ใชเวลาในการสอบ 40
นาที
2.5 นําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา, ผูเชี่ยวชาญดานไวยากรณ และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผลภาษาอังกฤษ ตรวจสอบคุณภาพ และ
นํามาแกไขปรับปรุงไปทดสอบวัดความสามารถในการอานของนักเรียนกอนและหลังการทดลองการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลและการทดลองงานวิจัยเปนไปตามขั้นตอน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทอานในแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม และงานวิจัยเชิงสํารวจ
3.2 กําหนดขอบเขตของเนื้อหา วัตถุประสงคของการสรางแบบสอบถาม
3.3 สรางแบบสอบถามโดยใหมีจํานวนรายการประเมิน 10 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหา
3.4 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา, ผูเชี่ยวชาญดานการสอนและผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ ใหผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลองของเนื้อหา
(IOC) นําขอมูลมาแกไข
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3.5 นําแบบสอบถามไป try out กับกลุมอื่น
3.6 นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง และวิเคราะหผล แปลคาเปนสัญลักษณทางสถิติ
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้
3.6.1 คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling)
3.6.2 จัดปฐมนิเทศเพื่อ ทําความเขา ใจกับนักเรี ยนถึงวิธีการดําเนินการทดลอง จุด ประสงคการ
ทดลองและวิธีการประเมินผลการเรียน
3.6.3 ทําการทดสอบก อนการเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอา น
ภาษาอังกฤษ ใชเวลา 40 นาที
3.6.4 ดําเนินการสอนตามแผนการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา การ
อานเพื่อความเขาใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 0.5 หนวยกิต 1 คาบตอสัปดาห 20 คาบตอภาค
เรียน ใชเวลาในการสอน 5 บทเรียนๆ ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 10 คาบ ในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือน
วันที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2556
3.6.5 ทําการทดสอบหลังการเรียน (posttest) โดยใชแบบทดสอบชุดเดิมที่ใชทดสอบกอนการเรียน
3.6.6 ตรวจให คะแนนการทดสอบและวิเคราะห ขอมู ลตามวิธี การสถิติ ไดแ ก คะแนนเฉลี่ย สว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ
3.6.7 รวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูลโดยผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้คํานวณหา
คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
การอานเพื่อความเขาใจ

ผลการศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลผลการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม สามารถสรุปไดวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 13.10และคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 9.32โดยหลังเรียนมี
คะแนนสูงกวากอนเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 13.21โดยสามารถแยกไดดังนี้
ตาราง 1 ผลการสอบความเขาใจในการอานเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝกทักษะการอานกอนเรียนและหลังเรียน
ของแตละแบบบท
แบบฝกทักษะการอาน
แบบฝกทักษะการอานชุดที่ 1
Janet’s Family / Rita and Rena
แบบฝกทักษะการอานชุดที่ 2
Medicine Label / Schedules
แบบฝกทักษะการอานชุดที่ 3
The Tale of Two Little Pigs /
Natural Animals

กอนเรียน

รอยละ

หลังเรียน

รอยละ

รอยละที่
เพิ่มขึ้น

9.23

40.74

13.14

57.96

+17.22

9.61

42.42

13.71

43.68

+1.26

9.23

40.74

12.66

55.86

+15.12
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ตาราง 1 (ตอ)
แบบฝกทักษะการอาน
แบบฝกทักษะการอานชุดที่ 4
Making Cookies / Classroom Rules
แบบฝกทักษะการอานชุดที่ 5
Keep You Safe from Fire / Signs
ผลเฉลี่ยรวมทุกชุดแบบฝก

กอนเรียน

รอยละ

หลังเรียน

รอยละ

รอยละที่
เพิ่มขึ้น

7.90

34.86

12.66

55.86

+21.00

10.66

47.07

13.33

58.50

+11.43

9.32

41.16

13.10

54.43

+13.21

จากตารางจะเห็นคาเฉลี่ยของคะแนนแยกเปนแบบฝกแตละบท โดยแบบฝกการอานชุดที่ 4 มีคาเฉลี่ยกอน
เรียนนอยที่สุด คือ 7.90 และแบบฝกการอานชุดที่ 5 มีคาเฉลี่ยกอนเรียนมากที่สุด คือ 10.66 หลังเรียนแบบฝกที่มี
คาเฉลี่ยนอยสุด คือแบบฝกชุดที่ 3 และ 4 มีคาเฉลี่ยอยูที่ 12.66 และคาเฉลี่ยหลังเรียนมากที่สุดคือแบบฝกชุดที่ 2 คือ
13.71 แตหากพิจารณารอยละที่เพิ่มขึ้นของแตละแบบฝกการอาน พบวา แบบฝกการอานชุดที่ 4 มีคารอยละเพิ่มขึ้น
มากที่สุด คือ เพิ่มขึ้นรอยละ 21.00
จากผลการทดสอบความเขาใจในการอานเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝกทักษะการอานกอนเรียนและหลัง
เรียนแตละแบบฝกสามารถเรียงลําดับแบบฝกการอานที่มีคารอยละเพิ่มขึ้นไดดังนี้ 1. แบบฝกการอานชุดที่ 4 Making
Cookies/ Classroom Rules, 2 แบบฝกการอานชุดที่ 2 Janet’s Family/ Rita and Rena, 3. แบบฝกอานชุดที่ 3 The Tale
of Two Little Pigs/ Natural Animals, 4. แบบฝกการอานชุดที่ 5 Keep You Safe from Fire/ Signs และ 5. แบบฝกการ
อานชุดที่ 2 Medicine Label / Schedules ตามลําดับ โดยจะเห็นวาแบบฝกทักษะการอานชุดที่ 2 Medicine Label /
Schedules เปนเรื่องที่ยากที่สุด ใกลตัวนอยที่สุด จึงมีระดับการเพิ่มขึ้นนอยที่สุดเพียงแครอยละ 1.26
ผลเฉลี่ยรวมทุกชุดแบบฝก มีคาเฉลี่ยรวมกอนเรียนอยูที่ 9.32 คิดเปนรอยละ 41.16 คาเฉลี่ยรวมหลังเรียน
คือ 13.10 คิดเปนรอยละ 54.43 รวมแลวคาเฉลี่ยของคะแนนทุกชุดเพิ่มขึ้นรอยละ 13.21
คะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน

N
41
41

x.

10.76
16.25

S.D.
2.13
1.95

df
40

T
16.84**

p-value
4.612E-20

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวา ในการทดสอบกอนเริ่มเรียนคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจเฉลี่ยเทากับ 10.76คะแนน คิดเปนรอยละ 53.8 และภายหลังการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อ
ความเขาใจของผูเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.52คะแนน คิดเปนรอยละ 82.6 สรุปไดวาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจของผูเรียนเพิ่มขึ้นภายหลังโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจตอบทอานในการอานเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝกทักษะ การ
อาน
รายการประเมิน
ขนาดรูปเลมสะดวกตอการนําไปใช
ตัวอักษรอานงาย เหมาะสม
เนื้อหาชวนใหติดตาม
เนื้อหาไมยาก ไมซับซอน
ชวยใหเกิดความกระตือรือรน
ไดรับประโยชนจากเรื่องที่อาน
นักเรียนเพลิดเพลินจากเรื่องที่อาน
นักเรียนอานแลวเขาใจจับใจความได
นักเรียนมีสวนรวมในการเลือกเรื่องบทอาน
นําความรูที่อานไปประยุกตใชได
คาเฉลี่ยรวม

x.

3.26
2.71
2.39
3.16
4.00
3.84
3.39
2.65
1.84
2.84
3.00

S.D.
0.78
0.98
1.13
1.36
0.67
1.24
1.02
1.15
1.31
1.30
1.03

แปลคา
ปานกลาง
ปานกลาง
พอใช
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
พอใช
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางจะเห็นวาระดับความพึงพอใจตอบทอานที่ใชในแบบฝกทักษะการอานโดยวัดหลังจากนักเรียนได
ทําการทดสอบหลังเรียนครั้งใหญรวมทุกบทอาน สรุปไดวาบทอานชวยใหเกิดความกระตือรือรนและไดรับประโยชน
จากการอาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.00 และ 3.84 ตามลําดับ อยูในระดับดี และจากตารางเปนที่นาสังเกตระดับ
ความพึงพอใจตอเนื้อหาชวนใหติดตาม ซึ่งอยูในระดับ 2.39 แปลคาอยูในระดับพอใช ซึ่งสอดคลองกับนักเรียนมีสวน
รวมในการเลือกบทอาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 1.84 โดยผลเฉลี่ยโดยรวมคือ 3.00 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง นักเรียนมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการขอมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหาที่จะอาน โดยใหโอกาส
นักเรียนไดเลือกเรื่องที่ตนสนใจ ตลอดจนการไดมีสวนในการจัดรูปเลมใหเนื้อหานาสนใจจะทําใหนักเรียนกระตือรือรน
ตอการอาน

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาครั้งนี้ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของผูเรียนหลังจากไดรับการสอน
โดยใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ ไดคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 16.52 จากคาเฉลี่ยกอนเรียน 10.76 ผลการ
ทดสอบในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากไดรับการฝกจากแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่รวบรวม
ขึ้น สูงกวาผลสัมฤทธิ์ในการอานกอนไดรับการฝกและมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และ
เมื่อแยกแตละบทแลว คาเฉลี่ยกอนเรียนของคะแนนแตละแบบฝกคือ 9.32 และคาเฉลี่ยหลังเรียนคือ 13.10 เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นรอยละ 13.21 ผลสรุปพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยทั้งนี้อาจเนื่องจากแบบฝกทักษะการอานดังกลาวไดรวบรวมขึ้นโดยอาศัยหลักการ
แนวคิ ด และทฤษฏี จ ากเอกสารตา งๆ หนัง สือ เรีย น หนั งสื อ อา นนอกเวลา หนั ง สือ พิ มพ ฉลาก สัญ ลั กษณ เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของเยาวชนหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยตรง สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล กังลี่
และอัจฉริยา หนองหาง(2556) พบวา ระดับความยากงายพอเหมาะกับระดับความสามารถของนักเรียน ซึ่งนาจะมี
สวนชวยในการพัฒนาทักษะการอานเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการ
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อานหลังเรียนไดสูงกวากอนเรียนดวยแบบฝก และการที่นักเรียนสวนใหญมีความสนใจและพอใจในการเรียนจากสื่อ
หรือแบบฝกที่รวบรวมจากแหลงขอมูลอื่นๆดังกลาวอาจเปนเพราะเนื้อหาที่นํามาสรางเปนบทเรียนเปนเรื่องราวที่พบ
ในชีวิตจริงของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถนําสิ่งที่คุนเคยอยูแลวมาใชในการทําความเขาใจบทเรียนไดงายยิ่งขึ้น จึง
สงผลโดยตรงกับความเขาใจในการอานของนักเรียน นอกจากนี้การใชเอกสารประกอบการสอนที่คัดเลือกเนื้อหาใหมี
ความยากงายเหมาะกับระดับของผูเรียนและความสนใจของผูเรียน ดังที่ บรูเนอร ไดกลาววา มนุษยเลือกที่จะรับรูสิ่งที่
ตนเองสนใจและนอกจากนี้ โรเบิรต กาเย ไดกลาวชี้แนะแนวทางการจัดการเรียนรูไววา ผูเรียนจะจําเนื้อหาไดดี หาก
เนื้อหานั้นๆสัมพันธกับประสบการณหรือความรูเดิมของผูเรียน ตลอดจนผลการศึกษาสอดคลองกับความคิดของโร
เจอร (อางอิงใน จุติมา ศรีบัว, 2555) ที่กลาววา ถาผูเรียนจะตองใชภาษาตางประเทศเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตจริง
ผูเรียนควรเริ่มเผชิญกับภาษาที่ใชสื่อสารในชีวิตจริงตั้งแตในหองเรียน ซึ่งการใชเอกสารจริงในกระบวนการเรียนการ
สอนเปนสิ่งที่ จําเปนอยางยิ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงควรเสนอเนื้อหาตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สามารถใหผูเรียนไดใชภาษาจริงภายใตสถานการณจริง เกี่ยวกับเนื้อหาที่ใชในการสอนนั้น การนําเอกสารจริง
มาใชในการเรียนการสอนก็เปนสิ่งจําเปนสําหรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (จุติมา ศรีบัว,2555) เพราะการที่
ผูเรียนพบภาษาที่ใชจริงในชีวิตประจําวัน ก็จะมองเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาวาสามารถนําไปใชในการ
สื่อสารไดจริง
ความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนในแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ พบวาอยูในระดับปานกลาง
โดยขอเสนอเพิ่มเติมของผูเรียนคือใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูเรียนใหมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับหลักการสราง
หนังสืออานเพิ่มเติมของรัถพร ซังธารา (2551) ที่กลาววาหนังสืออานเพิ่มเติมหรือแบบฝกอานมีคุณคาตอการดําเนิน
ชีวิตของเด็กเปนอันมาก หนังสือเปนตัวชวยใหนักเรียนไดเปดโลกทัศนที่กวางไกล ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอ
การเรียนรู และนักเรียนตองไดลงมือปฏิบัติจริง มีสวนรวมจริง สอดคลองกับทฤษฏีของไวกอสกี้ (Vygostky,1998) ที่
กลาวไววา ผูเรียนสามารถพัฒนาความรูของตนไดเต็มศักยภาพโดยการไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เชนเดียวกับแนวคิด
ของริสเซอร(Risser,1996) ที่กลาวถึงความพึงพอใจเกิดการการไดรับประสบการณในสิ่งที่คาดหวังโดยอาจกลาวไดวา
ผูเรียนมีการคาดหวังที่จะมีสวนรวมในการเลือกบทอานตามความสนใจดวยตนเองมากกวานี้ ซึ่งอาจมีสวนสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางดานการอาน หรือแรงจูงใจใหอานในระดับที่สูงขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีความตองการตามลําดับ
ขั้นของมาสโลส (Maslow’s Hierarchy of Needs) ที่ไดอธิบายถึงพฤติกรรมมนุษยดานที่เกี่ยวของกับความตองการ
พื้นฐานที่เกิดจากความพึงพอใจ โดยในแตละขั้นเมื่อมนุษยมีความปรารถนาก็จะมีแรงขับใหเกิดความพึงพอใจ ในสวน
ของกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน ผูเรียนจะเกิดความพึงพอใจได ผูเรียนตองมีแรงจูงใจที่จะอยากรู ซึ่งผูสอน
ตองคํานึงถึงในหลายๆ ดาน รวมทั้งการมีสวนรวมในการเรียนการสอน ซึ่งสําคัญตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นได
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรใหผูเรียนมีสวนชวยคัดเลือกบทอานตามความสนใจ โดยวางกรอบตามระดับภาษา และสามารถบูรณา
การรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น หรือใชแบบฝกทักษะกับกลวิธีการสอนอื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณคณะศิล ปศาสตร มหาวิ ทยาลั ยพะเยา อาจารย ที่ป รึ ก ษางานวิ จั ยนี้ ไ ดรับ การสนับ สนุน จาก
ผูบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยไดรับความรวมมือยางดีใน
การดําเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทานที่ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จเรียบรอยดวยดี

- Proceedings -

472

เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ.(2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:องคการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
จตุ ม า ศรี บั ว .(2555).การพั ฒ นาแบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นเพื่ อ ความเข า ใจจากหนั ง สื อ พิ ม พ แ ละนิ ต ยสาร
ภาษาอั ง กฤษโดยใช ก ารจั ดการเรี ยนรู แบบเน น งานปฏิ บั ติสํ า หรั บ นัก เรีย นชั้น มั ธยมศึก ษาป ที่ 4
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร.กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.
ดาราวรรณ แกวศรีทอง. (2552). การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6. กศ.ม. สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, มหาสารคาม.
เชาวนีเกิดเททางค.(2554) .เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานอยางมีวิจารณญาณโดยใชแบบฝกกับไมใชแบบ
ฝกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.กศ.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
นันทิยา แสงสิน. (2540). กลวิธีการสอนอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ
ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน. (2549). การสอนอานภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ:สํานักพิมพพัฒนศึกษา.
บันลือ พฤกษะวัน. (2554). มิติใหมในการสอนอาน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
พิทยา คําตาเทพ. (2552).การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาทองถิ่นสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานใหมสามัคคี อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ฟาฏินาวงศเลขา. (2552). หนังสือเรียน:ตัวชวยสําคัญในการพัฒนาผูเรียน. หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 7
กุมภาพันธ 2552.
ภาณุมาศ เชื้อเพชร.(2551). รายงานผลการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุร.ี
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม.(2556). ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ.รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ. พะเยา
วนิดา สุวรรณสินธุ.(2557). การศึกษาความสามารถดานทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชเทคนิคการสอนแบบเอสคิวโฟรอารพลัส. กศ.ม.มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฏรธานี, สุราษฎรธานี.
ศศิ วิ ม ล กั ง ลี่ . (2549).การพั ฒ นาแบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นเพื่ อ การสื่ อ สารจากหนั ง สื อ พิ ม พ แ ละนิ ต ยสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม.กศ.ม. สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.
สมเกียรติ ออนวิมล.(2557). ภาษาอังกฤษของคนไทย อยูตรงไหนในอาเซียน.ประชาชาติธุรกิจ.
สายสุนีย จันทรพงษ.(2552). การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกการอานของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3. งานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี, ธนบุรี.

- Proceedings -

473

เอกสารอางอิง (ตอ)
สุมิตรา อังวัฒนกุล(2549).วิธีการสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ:โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2551).หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว.
อัจฉริยา หนองหาง.(2556). การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3. กศ.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, มหาสารคาม.
อภิกา จัตุกุล.(2547).ผลการใชการสอนแบบระดมสมองที่มีผลตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.กศ.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยเชียงใหม,เชียงใหม.
Fink, L. (2003a). What is significant learning?. Retrieved May 22, 2016, from
http://www.rmm.cl/usuarios/epinto/doc/200707232133420.ap.%20signif.doc
Grellet, francoise. (1981). Developing Skills a practical guide to reading Comprehension exercises.
Cambridge: Cambridge University.
Johnson, D.W., and Johnson R. (1989). Cooperational and Completional. Theory and Research. Edina,
Mim.: Interaction Book Company.
Pearson, David P, and Dole D. Johnson. (1978).Teaching Reading Comprehension. New York: Holt Rinchart.
Palmer, Barbara C. (1990).Teaching Analytical Reading with Newspaper as Sole Reading Texts.
Stockholm: Stockholm University.
Risser, N.L.(1986). Development of an instrument to measure patient satisfaction with nurse and
nursing care in primary care setting Nurse Rests.
Souvignierrami, E. and Mokhlesgerami, J. (2006). Using self0regulation as a framework for implementing strategy
instruction to foster reading comprehension. Learning and Instruction.
Sporer, N, Brunstein, J. and Kieschke, U. (2009). Improving students’ reading comprehension skills:
Effects of strategy instruction and reciprocal teaching. Learning and Instruction.
Vygotsky, L.S. (1986). Mind in society: the development of higher psychological process.
Cambridge. MA:Harvard University.

- Proceedings -

474

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
A Study of Influential Factors on Teaching Phonics of Primary English Teacher
in Phayao Primary Education Service Area Office 1
เฉลิมขวัญ บุญเจริญ 1* และ สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล2
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Chaloemkhwan Booncharoen1* and Sukanya Kaowiwattanakul2
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปจจัยในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 3 ดาน ไดแก
ปจจัยดานผูสอน ดานผูเรียน และดานการสงเสริมและสนับสนุน กลุมประชากรไดแก ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่จัดการ
เรียนการสอนโฟนิกส ระดับประถมศึกษา (ป.1 – 6) จํานวน 28 คน ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ใน 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอภูกามยาว อําเภอดอกคําใต และอําเภอแมใจ เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสมากที่สุดคือ ปจจัยดานผูสอน อยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 รองลงมาไดแกดานผูเรียน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ดาน
การสงเสริมและสนับสนุนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสนอยที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.73
คําสําคัญ: ปจจัยที่มีอิทธิพล การจัดการเรียนการสอนโฟนิกส

Abstract
The purpose of this study was to investigate influential factors on teaching phonics of primary English
teacher in Phayao Primary Education Service Area Office 1. The factors included three aspects: teachers,
students and teaching supports. The populations of this study were 28 of primary English teacher of Phayao
Primary Education Service Area Office 1. The instrument used for collecting data was a questionnaire. The data
were statistically analyzed in terms of percentage, mean score, and standard deviation.
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The results showed that the factors that mostly influenced teaching phonics was the teachers with the
mean score of 4.47. The second most influential factors was students with the mean score of 3.56. The lowest
influential factors was teaching supports with the mean score of 3.73.
Keywords: Influential Factors, Teaching Phonics

บทนํา
สังคมโลกปจจุบันมีการติดตอสื่อสารระหวางประเทศมากขึ้น การเรียนรูภาษาตางประเทศจึงเปนสิ่งที่จําเปน
และมีความสําคัญมาก เพราะภาษาเปนเครื่องมือที่ใชในการเจรจาตอรองรวมทั้งสรางความรวมมือในดานตางๆ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลที่ใชติดตอสื่อสารระหวางประเทศ
การเรียนรูทางภาษาของมนุษยนั้น เริ่มจากการฟง ตอมาก็เปนการพูด การอาน และการเขียน ซึ่งการพูดนี้
เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหมนุษยสื่อสารซึ่งกันและกันได การออกเสียงในแตละตัวอักษรตามหลักภาษานั้นๆ เปนสิ่ง
สําคัญ ถาออกเสียงผิดจะทําใหตีความหมายของคําผิดไป โดยเฉพาะประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง หรือ
ภาษาตางประเทศ ยอมมีการออกเสียงตางจากเจาของภาษา เนื่องจากมีภาษาแมมารบกวนการออกเสียงอีกภาษา
หนึ่ง ดังนั้นคนที่เรียนภาษาที่สองจําเปนตองเรียนการออกเสียงใหถูกตอง เพื่อนําไปสูการสื่อสารที่ถูกตอง และสงผล
ตอการอานและเขียนอีกดวย ผูสอนตองสอนหลักการออกเสียงที่ถูกตองใหแกผูเรียนดวย (บํารุง โตรัตน, 2544 อางใน
น้ําทิพย ขจรบุญ, 2553: 2) ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศสวนมาก ผูเรียนมัก
ประสบปญหาดานการออกเสียง เชนเดียวกัน ประเทศไทยใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ดังนั้นผูเรียนจึงมี
จุดออนดานการออกเสียง สงผลใหมีปญหาดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เปนอยางมาก เพราะภาษาแม
เข า มารบกวน (ปรี ย า โนแก ว , 2545) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ประสบการณ ก ารสอนของผู วิ จั ย ที่ พ บว า นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาภายในพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่เรียนภาษาตางประเทศในระดับ
ประถมศึกษาสวนใหญ มักมีปญหาดานการออกเสียง แมวากระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เนน
การออกเสียงตามหลักการออกเสียง เพื่อพัฒนาการฟง การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษของผูเรียน แต
ผูสอนบางทานสอนใหนักเรียนเทียบอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทย จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดอยางถาวร
สงผลใหนักเรียนใชภาษาไทยเขียนกํากับคําอานภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกวาภาษาคาราโอเกะ ทําใหออกเสียงไมชัด
โดยเฉพาะเสียงที่ไมมีในภาษาไทย ครูผูสอนบางทานไมไดทําแผนการสอนเพื่อเนนใหนักเรียนออกเสียงตามหลักการ
ออกเสี ย งในภาษาอั ง กฤษ บางท า นสอนให นั ก เรี ย นท อ งจํ า คํ า ศั พ ท เ ป น คํ า ๆ โดยไม ไ ด ส อนหลั ก การออกเสี ย ง
กระทรวงศึกษาธิการไดมีการปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น โดยกําหนดใหสอนการออกเสียงใน
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีเนื้อความวาผูเรียนตองเรียนรูการออกเสียงตามหลักการอาน ทั้งการออกเสียง
พยัญชนะตน การออกเสียงพยัญชนะทาย การออกเสียงหนักเบา สูงต่ํา และการเวนวรรคตอนในการอาน การสอน
การออกเสียงในระดับประถมศึกษา เนนการออกเสียงพยัญชนะตนคํา สระ และพยัญชนะทายคํา (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551) เสียงในภาษาอังกฤษที่มีปญหามากสําหรับผูเรียนในประเทศไทยซึ่งเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ ไดแก เสียงที่ไมมีในภาษาไทย คือ เสียง g, v, z, r, l, th (/Ѳ/, /ð/) เปนตน และยังมีเสียงอักษรควบ
(ธีราภรณ พลายเล็ก: 2555) การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสจึงเปนเรื่องที่สําคัญ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ในหัวขอที่เกี่ยวกับโฟนิกส พบวา มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชวิธีการสอนโฟนิกส เพื่อสงเสริมการออกเสียงและ
ความรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของน้ําทิพย ขจรบุญ (2553) โดยไดทําการวิจัยกับ
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นักเรียนโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โดยการเปรียบเทียบการออกเสียงและความรูดานคําศัพท
ภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียน พบวานักเรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษไดถูกตองมากขึ้นและ
ความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษก็เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการออก
เสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรูคําศัพทดวยวิธีการสอนแบบโฟนิกส
งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโฟนิกสที่ผานมาจะเนนในดานการพัฒนาผูเรียน เชน พัฒนาความสามารถในการ
ออกเสียงดวยการใชแบบฝกหรือชุดการเรียนรูซึ่งเปนงานวิจัยเชิงทดลองเปนสวนใหญ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาเชิงสํารวจถึงปจจัยที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของครูผูสอนภาษาอังกฤษ Jakobovits
(1971: 103 – 115 อางใน ณัชชารีย ทรัพยเย็น, 2556) กลาววา ปจจัยในการสงเสริมนักเรียนใหสามารถเรียนภาษาที่
สองไดนั้น มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนภาษาทั้งทางตรงและทางออม ปจจัยทางตรงไดแก ครูผูสอน เปนปจจัย
สําคัญที่จะชวยพัฒนาการเรียนของผูเรียน พรพิมล ระวันประเคน (2545: 20 อางใน สุรีรัตน เอี่ยมประไพ, 2555) และ
ชุติกาญจน บุญญะธิติสุข (2546: 33 อางใน สุรีรัตน เอี่ยมประไพ, 2555) ไดกลาววา กระบวนการสอนของครูเปน
กิจกรรมที่ผูสอนแสดงออกตอหนาผูเรียน และเปนกระบวนการที่ครูจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนดวยวิธีตางๆ
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ครูตองวางแผนการสอน เตรียมการสอน และมีการ
ดําเนินการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน และวัดผล ประเมินผลผูเรียน บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนของครูสงผล
ใหการเรียนมีสภาพที่นาเรียนนั้น ครูผูสอนควรมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน และผูเรียนควรมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
ดวยกันเองดวย (ราชันย บุญธิมา, 2542: 70) สอดคลองกับแนวคิดของ มิลแมน (Millman 1981: 174 อางใน ธีรภรณ
กิจจารักษ, 2553: 36) ไดกลาววา พฤติกรรมการสอนของครูนับเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของ บลูม (Bloom, 1976 อางใน ใน ธีรภรณ กิจจารักษ, 2553: 41) กลาวถึงคุณภาพการสอนของครูวา ครู
ควรมีการลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก และใชกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน จอหนสันและมอรโรว (Johnson and
Morrow, 1981: 60 – 61 อางใน ธีราภรณ พลายเล็ก, 2554) ไดกลาวถึง ปจจัยดานการสอน ไววา ครูควรมีพฤติกรรม
การสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งประกอบดวยการติดตอสื่อสาร การวางแผนและเตรียมการสอน การอธิบาย สาธิตและ
การใชสื่อการสอน การตั้งคําถาม การมอบหมายงาน การจัดการหองเรียน การจูงใจและการเสริมแรง การใหขอมูล
ปอนกลับทั้งทางบวกและทางลบ การแกไขใหถูกตอง และการประเมินผลของผูเรียน ดานผูเรียนเปนปจจัยหนึ่งที่มีผล
ต อ การจั ด การเรี ย นการสอนของครู ธี ร ภรณ กิ จ จารั ก ษ (2553) ได ก ล า วว า ผู เรี ย นต อ งมี ค วามรู พื้ น ฐานทาง
ภาษาอังกฤษ มีลักษณะนิสัยที่พึ่งประสงคและสงเสริมใหมีการพัฒนาความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษ มีการ
วางแผนการเรียนรู การกําหนดวิธีการเรียนรู การควบคุมตนเอง ในการพัฒนาทักษะดานตางๆ และตองมีเจตคติที่ดี
ตอ การเรีย นภาษาอั งกฤษ ส วนปจ จัย ทางอ อม คื อป จจั ยด านการส งเสริ มและสนั บสนุน ครู ไดแ ก การสนับ สนุ น
ทางดานอารมณ การสนับสนุนดานวัตถุและบริการ และการสนับสนุนทางดานขอมูล (House, 1981: 24 – 25 และ
Faber, 1983: 156 – 157) คือ แรงจูงใจที่ผลักดันใหตองการทํางานและความพยายามผานพนอุปสรรค เพื่อใหประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งไดสอดคลองกับแนวคิดของแมคเคลแลนด (McClelland, 1987) ความผูกพันตอโรงเรียนของครู เปนสิ่ง
ที่สําคัญตอการทํางานมาก ความศรัทธา การทุมเทและความภักดีตอองคกรหรือโรงเรียนนั้นเปนอีกหนึ่งปจจัยที่
สําคัญ (Mowday, Strees & Porter, 1979) จิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์ (2548: 57 อางใน ณัชชารีย ทรัพยเย็น, 2556;
หนา 6) กลาววา ทางโรงเรียนมีการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู ทางภาษา เห็นไดวาปจ จัยทางตรงและทางออมตางสงผลตอ การสอนของผูสอน ดังนั้ น
งานวิจัยในหัวขอการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของครูผูสอนภาษาอังกฤษ สํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นี้จึงจะเปนประโยชนตอครูผูสอนภาษาอังกฤษ โดยผลการวิจัยที่ไดจะ
สามารถนําไปพัฒนาผลิตสื่อเพื่อจัดการเรียนการสอนดานการพูด ฟง อานและเขียน

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของครูผูสอนภาษาอังกฤษ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
งานวิ จั ย นี้ มุ ง ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การจั ด การเรี ย นการสอนโฟนิ ก ส ข องครู ผู ส อนภาษาอั ง กฤษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ดานผูสอน ดานผูเรียนและดานการ
สงเสริมสนับสนุน ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกครูผูสอนภาษาอังกฤษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 จํานวน 28 คน

วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใชในการตอบแบบสอบถาม คือ ครูผูสอนภาษาอั งกฤษที่จั ดการเรี ยนการสอนโฟนิก ส ระดั บ
ประถมศึกษา (ป.1 – 6) จํานวน 28 คน เนื่องจากครูผูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีจํานวน 28 คน
เครื่องมือในการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เปนกรณีศึกษา (Case Study) โดยศึกษาเฉพาะบริบทครูผูสอนภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนการ
สอนโฟนิกส ระดับประถมศึกษา (ป.1 – 6) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยเปนการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชแบบสอบถาม
ปลายปด (Close - Ended Form) ซึ่งเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
จํานวน 30 ขอ มีลักษณะเปน มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
การสรางเครื่องมือในการวิจัย
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. สรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
ลิเคอรท คือ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 30 ขอ
3. สงแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจ
4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และหาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม การตรวจสอบแบบสอบถาม มีผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานวัดผลทั้งหมด
3 คน จากนั้นผูวิจัยนําผลการตรวจสอบคา IOC ของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห ไดดังนี้ คา IOC ของแบบสอบถามของวิจัย
ในครั้งนี้ มีคา 0.85 ผูวิจัยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป
5. นําแบบสอบถามมาแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
6. จัดพิมพแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส เพื่อนําไปใชกับประชากรใน
การวิจัยตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แจกแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแกกลุมประชากร
2. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากกลุมประชากร
3. นําแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสมาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS)

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 28 คน สวนใหญเปนผูหญิง 19 คน คิดเปน
ร อ ยละ 67.90 อายุ ผู ต อบแบบสอบถาม 50 ป ขึ้ น ไป มี 9 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 32.10 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 27 คน คิดเปนรอยละ 96.40 ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปน ครูชํานาญการ คิดเปนรอยละ 28.60 และชํานาญการพิเศษ คิดเปนรอยละ 28.60 ประสบการณการ
ทํางานสวนใหญ 20 ปขึ้นไป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 39.30 ระดับชั้นที่สอนของผูตอบแบบสอบถามสอนอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.10
ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้ น
ประถมศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีดังตอไปนี้
ตาราง 1 ดานผูสอน

4.50
4.67
4.53
4.57
4.57
4.17
4.53
4.32
4.39
4.42

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.50
.47
.50
.57
.50
.77
.50
.66
.68
.69

4.53
4.47

.50
.57

คาเฉลี่ย
( )

ปจจัย
1. ผูสอนมีความสามารถในการสอนโฟนิกส
2. ผูสอนจัดการเรียนการสอนจากเสียงที่งายไปหายาก
3. ผูสอนมีการเนนย้ํา ซ้ําทวน เพื่อใหผูเรียนนําไปใชได
4. ผูสอนคํานึงถึงการเรียนรูที่แตกตางกันของตัวผูเรียน
5. ผูสอนมีการประเมินการออกเสียงของผูเรียนเปนรายบุคคล
6. ผูสอนมีการติดตามผูเรียนอยางสม่ําเสมอ
7. ผูสอนใชกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนสนุกกับการเรียน
8. ผูสอนมีการใชสื่อที่ดึงดูดความสนใจกับผูเรียน
9. ผูสอนกระตุนใหผูเรียนแสดงศักยภาพในการเรียนโฟนิกส
10. ผูสอนมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐาน
สาระการเรียนรูตัวชี้วัดและสาระแกนกลางตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด
11. ผูสอนมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
เฉลี่ย
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จากตาราง 1 ปจจัยดานผูสอน พบวา ปจจัยดานผูสอนมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส อยูใน
ระดับ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.47 (S.D. = .57 ในสวนการพิจารณาปจจัยในแตละขอ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การสอนของครูมากที่สุดคือ ผูสอนจัดการเรียนการสอนจากเสียงที่งายไปหายาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.67 (S.D. = .47)
รองลงมา คือ และผูสอนคํานึงถึงการเรียนรูที่แตกตางกันของตัวผูเรียนและผูสอนมีการประเมินการออกเสียงของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล โดยมีคาเฉลี่ย 4.57 (S.D. = .50, .57) ตามลําดับ และปจจัยที่อิทธิพลตอการสอนนอยที่สุดคือ
ผูสอนมีการติดตามผูเรียนอยางสม่ําเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย 4.17 (S.D. = .77)
ตาราง 2 ดานผูเ รียน
คาเฉลี่ย
( )

ปจจัย
1. ผูเรียนมีความกระหายใฝรูในการเรียน
2. ผูเรียนมีตระหนักถึงการออกเสียงใหถูกตองและนําไปใชในการเรียน
3. ผูเรียนสามารถบอกความแตกตางของเสียงตัวอักษรในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
4. ผูเรียนชอบเรียนรูภาษาอังกฤษจากสื่อตางๆดวยตนเอง
5. ผูเรียนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม
6. ผูเรียนรูจักตัวอักษรในภาษาอังกฤษกอนเรียน
7. ผูเรียนตองการเรียนรูอยูตลอดเวลา/คิดริเริ่มสรางสรรค
8. ผูเรียนเรียนรูภาษาอังกฤษโดยเลียนแบบเจาของภาษา
9. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอเรียนภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

3.71
4.28
3.89
3.67
4.10
4.14
4.17
3.92
4.42
4.03

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.65
.65
.73
.81
.78
.65
.77
.71
.57
.70

จากตาราง 2 ปจจัยดานผูเรียน พบวา ปจจัยดานผูเรียนมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.03 (S.D. = .70) เมื่อพิจารณาปจจัยดานผูเรียนเปนรายขอ พบวา ปจจัยดานผูเรียนที่มีอิทธิพล
มากที่สุด คือ ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีคาเฉลี่ย 4.42 (S.D. = .57) รองลงมา คือ ผูเรียนมี
ตระหนักถึงการออกเสียงใหถูกตองและนําไปใชในการเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 4.28 (S.D. = .65) และปจจัยดานผูเรียนที่มี
อิทธิพลนอยที่สุด คือ ผูเรียนมีความกระหายใฝรูในการเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 3.71 (S.D. = .65)
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ตาราง 3 ดานการสงเสริมและสนับสนุน

3.71
4.00
3.35
3.71
3.60
3.96
3.92
4.07
3.25
3.82

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.80
.76
.62
.65
.73
.88
.85
.76
.79
.81

3.73

.76

คาเฉลี่ย
( )

ปจจัย
1. ผูบริหารจัดใหครูที่ชํานาญในการสอนโฟนิกสจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน
2. ผูบริหารสนับสนุนการจัดโครงการที่ชวยพัฒนาการเรียนการสอนโฟนิกส
3. ผูบริหารตระหนักถึงการเรียนโฟนิกสสําคัญตอพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน
4. ผูบริหารมีการจัดการดานงบประมาณ เพื่อใหผูสอนจัดทําสื่อ
5. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
6. โรงเรียนใหการสนับสนุนดานเอกสารวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนแกครู
7. โรงเรียนมีสื่อที่สามารถใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตัวเองได
8. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการจัดอบรมโฟนิกสใหกับครูผูสอน
9. เขตพื้นที่ฯ สนับสนุนสื่อ อุปกรณ เพื่อสนับสนุนการสอน
10. เขตพื้นที่ฯ จัดแขงขันทักษะ วิชาภาษาอังกฤษ เชน การพูดสุนทรพจน
(Speech Contest), Dictation เปนตน
เฉลี่ย

จากตาราง 3 ปจจัยดานการสงเสริมและสนับสนุน พบวา ปจจัยดานการสงเสริมและสนับสนุนมีอิทธิพลตอ
การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.73 (S.D. = .76) เมื่อพิจารณาปจจัยดานการสนับสนุนเปน
รายขอ พบวา ปจจัยดานการสนับสนุนที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการจัด
อบรมโฟนิกสใหกับครูผูสอน โดยมีคาเฉลี่ย 4.07 (S.D. = .76) รองลงมา คือ ผูบริหารสนับสนุนการจัดโครงการที่ชวย
พัฒนาการเรียนการสอนโฟนิกส โดยมีคาเฉลี่ย 4.00 (S.D. = .76) และปจจัยดานการสนับสนุนที่มีอิทธิพลนอยที่สุด คือ
เขตพื้นที่ฯ สนับสนุนสื่อ อุปกรณ เพื่อสนับสนุนการสอน โดยมีคาเฉลี่ย 3.25 (S.D. = .79)

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา ปจจัยดานผูสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งประกอบดวย 1. ผูสอนจัดการ
เรียนการสอนจากเสียงที่งายไปหายาก 2. ผูสอนคํานึงถึงการเรียนรูที่แตกตางกันของตัวผูเรียน และมีการประเมินการ
ออกเสียงของผูเรียนเปนรายบุคคล 3. ผูสอนมีการเนนย้ํา ซ้ําทวน เพื่อใหผูเรียนนําไปใชได ใชกิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนสนุกกับการเรียน และมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของมิลแมน (Millman 1981: 174 อางใน ธีรภรณ กิจจารักษ, 2553: 36) ที่ไดกลาววา พฤติกรรมการสอนของครู
นับเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่ดีครูตองคํานึงถึง การวางแผน
และเตรียมการสอน การอธิบาย สาธิตและการใชสื่อการสอน การตั้งคําถามที่เหมาะกับผูเรียน การมอบหมายงาน
การจัดการหองเรียน การจูงใจและการเสริมแรง การใหขอมูลปอนกลับทั้งทางบวกและทางลบ การแกไขใหถูกตอง
(Johnson and Morrow, 1981: 60 – 61 อางใน ธีราภรณ พลายเล็ก, 2554) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่ดี ตาม
แนวคิดของบลูม (Bloom, 1976 อางใน ใน ธีรภรณ กิจจารักษ, 2553: 41) คือ ผูสอนตองมีการจัดการสอนที่เหมาะกับ
ผูเรียน และควรมีการลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก จึงจะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนได
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ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ปจจัยดานผูเรียน ซึ่งประกอบดวย 1.ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอเรียนภาษาอังกฤษ
2.ผูเรียนมีตระหนักถึงการออกเสียงใหถูกตองและนําไปใชในการเรียน 3.ผูเรียนตองการเรียนรูอยูตลอดเวลา/คิดริเริ่ม
สรางสรรค ตามแนวคิดของ โคโบวิทส (Jakobovits, 1971 อางใน ณัชชารีย ทรัพยเย็น, 2556: 4) ไดกลาวถึง ปจจัยดาน
ผูเรียนวา เจตคติที่มีตอครูผูสอนมีผลตอความสนใจในภาษาที่เรียน และผูเรียนตองมีพฤติกรรมที่ดีในการศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติม ซึ่งสอดคลองกับ ธีรภรณ กิจจารักษ (2553) ที่กลาววา ผูเรียนตองมีความรูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
มีลักษณะนิสัยที่พึ่งประสงคและสงเสริมใหมีการพัฒนาความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษ มีการวางแผนการ
เรียนรู การกําหนดวิธีการเรียนรู การควบคุมตนเอง ในการพัฒนาทักษะดานตางๆ และตองมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ
ในดานปจจัยดานการสงเสริมและสนับสนุน พบวา 1.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการจัด
อบรมโฟนิกสใหกับครูผูสอน 2.ผูบริหารสนับสนุนการจัดโครงการที่ชวยพัฒนาการเรียนการสอนโฟนิกส 3.โรงเรียนให
การสนับสนุนดานเอกสารวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนแกครู สอดคลองกับขอแนะนําของสมบัติ ธํารงธัญวงศ
(2557: online) ที่ไดกลาวไววา ผูบริหารสถาบันการศึกษาตองรับผิดชอบการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ทั้งเรื่องการ
จัดใหมีผูสอนที่มีคุณภาพ การจัดหาทรัพยากรใหเพียงพอตอการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูบริหารตองมีภาวะผูนําในการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ขอเสนอแนะ
1. ผูสอนควรติดตามผูเรียนที่มีปญหาในการออกเสียงเปนรายบุคคล เพื่อไมใหเกิดปญหาในการเรียนตอไป
2. เขตพื้นที่ฯ ควรสนับสนุนสื่อ อุปกรณ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหกับครู
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสในระดับมัธยมศึกษา
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือวิธีในการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสเพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษา
ในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะผูวิจัยได รับความกรุณาอยางยิ่งจาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูชวยศาสตราจารย
ดร.จิตติมา กาวีระ ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนําและขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรอง ปรับปรุงดวย
ความเอาใจใส เพื่อใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้มีความถูกตอง สมบูรณ ดร.บรรจง ไชยรินคํา ดร.เพ็ญนภา
คลายสิงหโต และนางเนาวรัตน กองตัน ที่ไดตรวจแบบสอบถามและหาคาความเที่ยวตรงของวิจัย
ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ ตลอดจนคณะอาจารยคณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน ที่ไดใหความรูในเรื่องการศึกษาคนควาดวยตนเองและเจาหนาที่ผูประสานงานทุกทานที่ได
ใหความสะดวกในการทํางานจนประสบผลสําเร็จ ขอขอบพระคุณคณะครู ครูผูสอนภาษาอังกฤษของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกทาน ที่คอยใหการสนับสนุน ใหคําแนะนําในการทํางานจนประสบ
ผลสําเร็จ ขอขอบพระคุณ ครู ครูผูสอนภาษาอังกฤษของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหแกผูวิจัย ทายสุดนี้ คุณคาและประโยชนอัน
พึงมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบุพการีของผูวิจัยและบูรพคณาจารยทุกทานที่ไดอบรม
สั่งสอนใหความรูกับผูวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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ความสามารถและปญหาในการอานและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียน
บานนาบัว ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
Ability and Problems in Reading and Writing Thai words of Students in
Bannabua School, Tambon Sra, Chiang Muan district, Phayao Province
วัชรินทร สุภากาวี 1* และ จารุวรรณ เบญจาทิกุล2
4

Watcharin Supakawee1* and Charuwan Benjthikul2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสามารถในการอานออกเสียงและเขียนคํา
ภาษาไทยและปญหาในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว ตําบลสระ อําเภอ
เชียงมวน จังหวัดพะเยา ซึ่งผูศึกษาใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
ปการศึกษา 2558 โดยแยกออกเปน 2 กลุมยอย ไดแก กลุมตัวอยางในระดับชวงชั้นที่ 1 ไดแก นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 27 คน และกลุมตัวอยางในระดับชวงชั้นที่ 2 ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่
4-6 จํานวน 11 คน รวมเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 38 คน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว ตําบล
สระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา สวนใหญเปนชาวเขาเผาเมี่ยน และเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบทดสอบ
ความสามารถในการการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทย สถิติที่ใชในการวิจัย คือ สถิติรอยละ
ผลการวิ จั ย พบว า ความสามารถในการอ า นออกเสี ย งและเขี ย นคํ า ภาษาไทยของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1-3 ชวงชั้นที่ 1 พบวา นักเรียนสามารถอานออกเสียงคําภาษาไทยที่ใชทดสอบไดมากที่สุด จํานวน
26 คํา คิดเปนรอยละ 52.00 และนักเรียนสามารถเขียนคําภาษาไทยที่ใชทดสอบไดมากที่สุด จํานวน 26 คํา คิดเปน
รอยละ 52.00 สวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ชวงชั้นที่ 2 พบวา นักเรียนสามารถอานออกเสียงคํา
ภาษาไทยที่ใชทดสอบไดมากที่สุด จํานวน 32 คํา คิดเปนรอยละ 64.00 และนักเรียนสามารถเขียนคําภาษาไทยที่ใช
ทดสอบไดมากที่สุด จํานวน 27 คํา คิดเปนรอยละ 54.00
สําหรับปญหาการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนทั้งระดับชวงชั้นที่ 1-2 พบวา นักเรียนมี
ปญหาการอานออกเสียงเหมือนกันดังนี้ 1) การอานออกเสียงพยัญชนะ ไดแกเสียงพยัญชนะตน เสียง /ช/ อานเปน
เสียง /ซ/, ออกเสียงพยัญชนะควบกล้ํา ร เสียง /กร/ อานเปนเสียง /ก/ และเสียงพยัญชนะทาย ตัวสะกดแมกมเปน
ตัวสะกดแมกน 2) ปญหาการอานออกเสียงสระ เสียงสระสั้น /-ั / เปนเสียงสระยาว /-า/ 3) ปญหาการอานออกเสียง
วรรณยุกต เสียงโท / -/ เปนเสียงเอก /-/ 4) ปญหาการอานออกเสียงเปนคําอื่น โดยนักเรียนชวงชั้นที่ 1 มีปญหาอาน
ออกเสียงพยัญชนะมากที่สุด คิดเปนรอยละ 67.71 และนักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีปญหาการอานออกเสียงพยัญชนะมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 52.74
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สําหรับปญหาการเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนทั้งระดับชวงชั้นที่ 1-2 พบวานักเรียนมีปญหาการเขียน
เหมือนกันดังนี้ 1) ปญหาการเขียนพยัญชนะ ไดแก การเขียนพยัญชนะตน พยัญชนะ /ซ/ เขียนเปน /ส/, การเขียน
พยัญชนะควบกล้ํา พยัญชนะ /ปร/ เขียนเปน /ปล/ และการเขียนพยัญชนะทาย พยัญชนะ /ด/ เขียนเปน /ต/ 2) ปญหา
การเขียนสระ เสียงสระสั้น เขียนเปนเสียงสระยาว 3) ปญหาการเขียนวรรณยุกต เสียงเอก /-/ เขียนเปนเสียงโท /-/
4) ปญหาการเขียนเปนคําอื่น โดยนักเรียนชวงชั้นที่ 1 มีปญหาการเขียนสระมากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.59 และ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีปญหาการเขียนพยัญชนะทายและตัวการันตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.72
คําสําคัญ: การอานออกเสียง การเขียน โรงเรียนบานนาบัว

Abstract
The objective of the study was to examine ability and problems in reading and writing Thai words of
students at Bannabua School, Tambon Sra, Chiang Muan district, Phayao Province. By using the test as a tool
for research. The populations in the study are students in grade 1-6 since 2015 Divided into two subgroups,
level 1 including students and grade 1-3 27 people and sample in level 2 include students in grade 4-6 11
people, including a sample used in this study 38 people. The statistics used in this study. The percentage the
results showed that.
Research has found that the ability to read out and write the word of the Thai students in grades 1-3.
The 1 found that students can read out a Thai language is used to test the best of 26 Words 52.00 percent and
students to be able to write the word in English to test the best of 26 Words 52.00 percent. The students in
grades 4 - 6 The 2 found that students can read out a Thai language is used to test the most number of 32
Words 64.00 percent and students to be able to write the word in English to test the most number of 27 Words
54.00 percent.
For the problem of the read out and write the word of the Thai students in grades 1-6 found that the
students have a read out as follows: 1) read out a consonant sound are the consonant sound, consonant sound
merger a and the consonant sound at the end of the 2). The problem of read out swimming pools, 3) the issue
to read out the tone mark 4). The problem of read out is another word by students of the 1-3. There is a
problem reading it consonant sound the most as 67.71 percent and students the 2 is the problem of read out a
consonant sound the most 52.74 percent
For the problem to write the word of the Thai students the 1-2 found that the students have a
problem writing as follows: 1. The problem to write letters to write the consonant, write the character ligature a
and writing at the end of the alphabet and the Gary in 2. The problem of writing swimming pools, 3) the issue
to read out the tone mark 4). The problem to write another word. By students of the 1-3. There is a problem
writing swimming pools 29.59 percent and students. The 2 there is a problem with the writing at the end of the
alphabet and the Gary in most 33.72 percent.
Keywords: Reading, Writing, Bannabua School
- Proceedings -

485

บทนํา
ทักษะการอา นและทักษะการเขียนเป นเรื่อ งสําคั ญ โดยเฉพาะการอาน เพราะเปน เครื่อ งมือพื้ นฐานที่
นักเรียนใชสําหรับเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ รอบตัว ถาผูเรียนมีทักษะในการอานอยางดีแลวก็ยอมจะสงผลใหการเรียน
วิชาอื่น ๆ ดีดวยและทักษะการเขียนก็เปนการสื่อสารอยางหนึ่งของมนุษยเปนการใชกระบวนการเขียน เชน เขียน
เรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะการเขียนเปนการสื่อสารดวยตัวอักษรแทนการพูดถายทอดความรู ความคิด อารมณ
ความรูสึก และความตองการของผูเขียน ดังที่ กรมวิชาการ (2539, อางอิงใน กฤษณา พงษวาป, 2550, หนา 1) ได
กลาวไววา ผูที่เขียนถูกตองชัดเจนก็จะเปนผูที่มีความสามารถในการอาน ซึ่งทักษะการอานและการเขียนตางก็มี
ความสัมพันธกันอยางสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพราะการอานเปนเครื่องมือพื้นฐานที่นักเรียนใช
เขียนเรื่องราวตาง ๆ ซึ่งผลของการเขียนนั้นยอมขึ้นอยูกับความสามารถของการอาน จึงควรสงเสริมทั้งการอานและ
การเขียนไปพรอม ๆ กันไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ได
กําหนดคุณภาพของผูเรียน ระดับประถมศึกษาในดานการอานและการเขียนไววา ผูเรียนตองมีความรู คือ นักเรียน
อานไดคลองและอานไดเร็วเขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา ประโยค และเขาใจขอความที่อาน สามารถนํา
ความรูที่ไดจากการอานมาคิด คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ และกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ รูจักเลือกอาน
หนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง ตลอดจนพูดและเขียนแสดงความรู ความคิด ความรูสึก ความ
ตองการ และจินตนาการ รูจักจดบันทึกความรูประสบการณและหารายละเอียดของเรื่อง รูจักตั้งคําถาม ตอบคําถาม
สนทนา แสดงความคิดเห็นเลาเรื่องถายทอด ความรู ความคิด ความรูสึก และประสบการณจากเรื่องที่อานและเรื่องที่
ฟง
ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาไทย จึงตองมุงใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนตามสมควรแกวัย แตปญหาสําคัญของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดานการอานและการเขียนยังมีอยูคือ
เรื่องการสรุปใจความไมเปน อานจับใจความไมได หรือการเขียนสะกดคําไมถูกตอง การใชภาษาที่ไมเหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล ลวนแตเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงการขาดทักษะในการอานและการเขียนทั้งสิ้น ดังที่ดวงใจ สิงโต
ทอง (2523, หนา 1) ไดใหความเห็นไววา ความบกพรองของการใชภาษาเหลานี้เกิดขึ้นเพราะความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีตาง ๆ ทําใหการติดตอสื่อสารไดรับความสะดวกรวดเร็วขึ้น สงผลใหภาษาเขียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึง
มักพบวามีการใชภาษาผิดพลาดและบกพรองอยูเสมอ เราจึงควรใหความสนใจที่จะพัฒนาการอานและการเขียนให
มากขึ้น
โรงเรี ย นบ า นนาบั ว ตํ า บลสระ อํ า เภอเชี ย งม ว น จั ง หวั ด พะเยา เป น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่
ทุรกันดาร นักเรียนสวนใหญเปนชาวเขาเผาเมี่ยน มีการสื่อสารภาษาถิ่น (ภาษาเมี่ยน) ในชีวิตประจําวัน จึงสงผลทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยคอนขางต่ํากวาเกณฑระดับประเทศ และระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทุกป
ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของทักษะการอานและเขียนคําภาษาไทยอันเปนพื้นฐานในการสรางและ
พัฒนาความรูทางวิชาการใหแกนักเรียน จึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถและปญหาในการอานและเขียนคําภาษาไทย
ของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา เพื่อจะไดหาแนวทางแกไขปญหาการอาน
และเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา1รวมทั้งเพื่อให
โรงเรียนบานนาบัว จังหวัดพะเยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาภาษาไทยที่ดีขึ้น
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วัตถุประสงคการศึกษา
1) เพื่อศึกษาความสามารถในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว
จังหวัดพะเยา
2) เพื่อศึกษาปญหาในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว จังหวัด
พะเยา
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
1) เปนขอมูลสําหรับครูผูสอน ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการแกไขปญหาการอานออกเสียงและ
เขียนคําในภาษาไทยไดตรงประเด็น
2) เปนแนวทางประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงการเรียนการสอนทักษะการอานและการเขียนคํา
ภาษาไทย สําหรับครูผูสอน ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
3) เปนขอมูลประกอบการสรางสื่อนวัตกรรม เพื่อแกไขปญหาการอานออกเสียงและเขียนคําในภาษาไทย
ไดตรงประเด็น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
สถานภาพของนักเรียน
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับชั้นเรียน
4. เกรดเฉลี่ย

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ของความสามารถในการอาน
ออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียน
โรงเรียนบานนาบัว
2. ปญหาในการอานออกเสียงและเขียนคํา
ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่องความสามารถและปญหาในการอานและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว
ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนบานนา
บัว ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ซึ่งผูวิจัยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง โดยแยกออกเปน 2 กลุม
ยอย ไดแก กลุมตัวอยางระดับชวงชั้นที่ 1 ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 27 คน และกลุม
ตัวอยางระดับชวงชั้นที่ 2 ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 11 คน รวมเปนกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ จํานวน 38 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ไดแก แบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียง
และเขีย นคํา ภาษาไทย โดยนําข อมูล มาจากในบัญ ชีคํา พื้น ฐานที่ใช ในการเรียนการสอนภาษาไทยของสํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการศึกษาคําพื้นฐานที่ใชในการเรียนการสอนภาษาไทยของแตละ
ระดับชั้น
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ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบงาย โดยนําคําศัพทพื้นฐานของแตละระดับชั้นมาจับฉลาก จนไดคําศัพทพื้นฐานครบ
จํานวน 50 คํา ของแตละชวงชั้น จากนั้นผูวิจัยจึงนํามาสรางเปนแบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงและ
เขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูทดสอบ ไดแก ขอมูลดานสถานภาพ ประกอบดวย เพศ อายุ ชวงชั้น เกรด
เฉลี่ย
ตอนที่ 2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทย
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทย ผูวิจัยไดแยกดังนี้
1. แบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงคําภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
ชวงชั้นที่ 1 จํานวน 50 คํา
2. แบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงคําภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
ชวงชั้นที่ 2 จํานวน 50 คํา
3. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ชวงชั้นที่
1 จํานวน 50 คํา
4. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ชวงชั้นที่
2 จํานวน 50 คํา
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัย
เมื่อทําการทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนา
บัว เสร็จเรียบรอยผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. นําขอทดสอบของนักเรียนมาตรวจใหคะแนน ถูก ผิด คือ ขอที่ตอบถูกจะได 1 คะแนน สวนขอที่ตอบ
ผิดจะได 0 คะแนน ตามแบบทดสอบแตละชุด
2. รวบรวมคะแนนที่ไดของนักเรียนแตละคน แลวนําไปกรอกลงในตาราง โดยแยกตารางความสามารถใน
การอานออกเสียงคําภาษาไทย 1 ตาราง และตารางความสามารถในการเขียนคําภาษาไทย 1 ตาราง
3. นําขอมูลมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ศึกษาความสามารถในการอานออกเสียงและ
เขียนคําภาษาไทย รวมทั้งศึกษาปญหาในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว
การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียน
บานนาบัว แตละชวงชั้นมาหาคาความถี่และคารอยละ รวมทั้งสรุปปญหาการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทย

ผลการศึกษา
จากการวิจัย เรื่อง ความสามารถและปญหาในการอานและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียนบานนา
บัวตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา สรุปผลไดดังนี้
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1. ขอมูลสถานภาพของผูทดสอบ
เพศ พบวา เพศชายและเพศหญิงมีจํานวนเทากัน คือ เพศชาย มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 50
และเพศหญิง มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 50.00 โดยสรุปนักเรียนมีความสามารถและปญหาในการอานออกเสียง
และเขียนคําภาษาไทยตามเพศ ดังนี้
เพศ
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

รายการ
นักเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียงคําภาษาไทยมากที่สุด
นักเรียนมีความสามารถในการเขียนคําภาษาไทยไดถูกตองมากที่สุด
นักเรียนมีปญหาอานออกเสียงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ํามากที่สุด
นักเรียนมีปญหาการเขียนพยัญชนะทายและตัวการันตมากที่สุด

รอยละ
55.00
60.00
58.48
15.76

อายุ พบวา อายุระหวาง 7-8 ป มีจํานวนมากที่สุด 18 คน คิดเปนรอยละ 47.37 รองลงมาอายุระหวาง
9-10 ป มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 31.58 และอายุระหวาง 11-12 ป มีจํานวนนอยที่สุด 8 คน คิดเปนรอยละ
21.05 โดยสรุปนักเรียนมีความสามารถและปญหาในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยตามอายุ ดังนี้
อายุ
11-12 ป
9-10 ป
7-8 ป
7-8 ป

รายการ
นักเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียงคําภาษาไทยมากที่สุด
นักเรียนมีความสามารถในการเขียนคําภาษาไทยไดถูกตองมากที่สุด
นักเรียนมีปญหาอานออกเสียงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ํามากที่สุด
นักเรียนมีปญหาการเขียนพยัญชนะทายมากที่สุด

รอยละ
46.00
44.00
36.84
15.21

ชวงชั้น พบวา นักเรียนระดับชวงชั้น 1 คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 มีจํานวนมากที่สุด 27 คน
คิดเปนรอยละ 71.05 และนักเรียนระดับชวงชั้น 2 คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 มีจํานวนนอยที่สุด 11 คน คิด
เปนรอยละ 28.95 โดยนักเรียนมีความสามารถและปญหาในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทย ดังนี้
ชวงชั้น
1-2
1-2
1
2

รายการ
นักเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียงคําภาษาไทยมากที่สุด
นักเรียนมีความสามารถในการเขียนคําภาษาไทยไดถูกตองมากที่สุด
นักเรียนมีปญหาอานออกเสียงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ํามากที่สุด
นักเรียนมีปญหาอานออกเสียงเปนคําอื่นมากที่สุด

รอยละ
50.00
50.00
74.27
25.73

เกรดเฉลี่ย พบวา นักเรียนมีเกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ
36.84..รองลงมาเกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 31.58 เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 มีจํานวน 7 คน
คิดเปนรอยละ 18.42 และเกรดเฉลี่ยมากกวา 3.50 ขึ้นไป มีจํานวนนอยที่สุด 5 คน คิดเปนรอยละ 13.16 โดยนักเรียน
มีความสามารถและปญหาในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยตามเกรดเฉลี่ย ดังนี้
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เกรดเฉลี่ย
3.01-3.50
มากกวา 3.50 ขึ้นไป
2.00-2.50
2.00-2.50

รายการ
นักเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียงคําภาษาไทยมากที่สุด
นักเรียนมีความสามารถในการเขียนคําภาษาไทยไดถูกตองมากที่สุด
นักเรียนมีปญหาอานออกเสียงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ํามากที่สุด
นักเรียนมีปญหาการเขียนพยัญชนะทายและตัวการันตมากที่สุด

รอยละ
37.00
34.00
43.27
15.21

สรุปผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว
นักเรียนระดับชวงชั้น 1 คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 27 คน และนักเรียนระดับชวงชั้น 2 คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 11 คน มีผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทย ดังนี้
ชวงชั้น
1
2
1
2

รายการ
นักเรียนสามารถอานออกเสียงคําภาษาไทยไดถูกตองทุกคน
นักเรียนสามารถอานออกเสียงคําภาษาไทยไดถูกตองทุกคน
นักเรียนสามารถเขียนคําภาษาไทยไดถูกตองทุกคน
นักเรียนสามารถเขียนคําภาษาไทยไดถูกตองทุกคน

จํานวนคํา
26
32
26
27

รอยละ
52.00
64.00
52.00
54.00

สรุปปญหาในการอานออกเสียงคําและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ชวง
ชั้นที่ 1-2 พบวา นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 1-2 มีปญหาในการอานออกเสียงคําภาษาไทยเหมือนกัน คือ ปญหาในการ
อานออกเสียงคําภาษาไทย ไดแก 1) ปญหาการอานออกเสียงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ํา 2) ปญหาการอาน
ออกเสียงพยัญชนะทาย 3) ปญหาการอานออกเสียงสระ 4) ปญหาการอานออกเสียงวรรณยุกต และ5) ปญหาการ
อานออกเสียงเปนคําอื่น สําหรับปญหาการเขียนคําภาษาไทย ไดแก 1) ปญหาการเขียนพยัญชนะตนและพยัญชนะ
ควบกล้ํา 2) ปญหาการเขียนพยัญชนะทายและตัวการันต 3) ปญหาการเขียนสระ 4) ปญหาการเขียนวรรณยุกต และ
5) ปญหาการเขียนเปนคําอื่น โดยสรุปปญหาในการอานออกเสียงคําและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 ดังนี้
ชวงชั้น
1
2
1
2

รายการ
นักเรียนมีปญหาการอานออกเสียงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ํา
นักเรียนมีปญหาการอานออกเสียงเปนคําอื่น
นักเรียนมีปญหาการเขียนสระ
นักเรียนมีปญหาเขียนพยัญชนะทายและตัวการันต

รอยละ
74.27
25.73
29.59
33.72

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา เพื่อศึกษาความสามารถในการอานและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว
จังหวัดพะเยา สามารถสรุปและอภิปรายผลไดวา ความสามารถในการอานและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนอยูใน
ระดับที่คอนขางต่ํา เปนผลมาจากนักเรียนขาดทักษะในการอานออกเสียงและการเขียนคําในภาษาไทย นักเรียนมีการ
สะกดคําในขณะที่อานออกเสียงคําและเขียนคําผิด มักเขียนคําเปนคําอื่นไมถูกตองตามอักขรวิธี ขาดพื้นฐานของคํา
ภาษาไทย สอดคลองกับแนวคิดของ ศรีวิไล พลมณี (2545, หนา 195-219) ที่กลาวถึงปญหาการเรียนการสอน
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ภาษาไทยวานักเรียนขาดพื้นฐานสําคัญทางการเรียนภาษาไทย คือ อักษรไทย ไดแกพยัญชนะ สระ วรรณยุกต จํา
คําศัพทไมได ไมรูความหมายของคํา ไมกลาพูด ออกเสียงคําไมถูกทําใหความหมายของคําผิดไป ซึ่งเปนปญหาในการ
เขียนสะกดคําที่มาจากการอานที่ผิด ทําใหเขียนตัวสะกดผิดตามการออกเสียง การเขียนเรียงประโยคผิด
การศึกษาปญหาในการอานเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว จังหวัดพะเยา
พบวานักเรียนโรงเรียนบานนาบัว จังหวัดพะเยา มีปญหาเกี่ยวกับการอานออกเสียงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบ
กล้ําและเขียนพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ําและเขียนสระผิดเปนสวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากนักเรียนโรงเรียน
บานนาบัวอยูในพื้นที่ทุรกันดาร มีชาติพันธุชนเผาเมี่ยน ผูปกครองมีฐานะที่ยากจน ไมไดรับการศึกษาเลาเรียน ไมให
ความสนใจในการเรียนของบุตร รวมทั้งชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ไมดี จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูดาน
การอาน เขียนคําภาษาไทยคอนขางต่ํา ซึ่งสอดคลองกับอัจฉรา สุขารมณ และอรพินท ชูชม (2530, หนา 11) ไดกลาว
วา องคประกอบที่สงผลตอการอาน เขียนภาษาไทยของนักเรียน ไดแก ดานสภาพแวดลอมทางบานหรือสิ่งแวดลอมมี
ความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียนเนื่องจากความสัมพันธในครอบครัวของนักเรียน ฐานะเศรษฐกิจ ที่อยูอาศัย
และความคาดหวังของบิดามารดา และสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2545, หนา 9) ยังไดกลาวถึงการเรียนรูภาษาไทยวา
ในปจจุบันนักเรียนมีปญหาดานครอบครัว เพราะนักเรียนมีสภาพแวดลอมที่ไมเหมือนกัน และความสามารถการอาน
เขียนไมเหมือนกัน บางคนอาจมีปญหาทางดานครอบครัว ขาดการดูแลเอาใจใสจากผูปกครองแตในขณะเดียวกันก็มี
นักเรียนอีกจํานวนหนึ่งที่ผูปกครองเอาใจใสดี เมื่อมาอยูในหองเรียนเดียวกัน ระดับความสามารถในการอาน และ
ประสบการณทางภาษาจึงยอมแตกตางกัน ทําใหครูตองพยายามจัดกิจกรรมการสอนใหเหมาะสมกับลักษณะและ
ความสามารถของแตละคน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การเรียนการสอนทุกครั้งครูผูสอนจําเปนจะตอง วิเคราะหผูเรียนและเตรียมการสอนกอนทําการเรียน
การสอนเป น อย า งดี เพื่ อ จะได ท ราบข อ บกพร อ ง รวมทั้ ง ป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ หาศึ ก ษาแนวทางแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนมากที่สุด
2. ครูผูสอนควรมีการจัดทําแบบฝกทักษะเสริมการอานและเขียนภาษาไทย เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการอาน
และเขียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือปจจัยที่สงผลตอการอานและเขียนของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว
2. ควรมีการศึกษาแนวทางแกไขขอผิดพลาดในการอานและเขียนของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว
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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจุดประสงค ขั้นตอน และคติความเชื่อของการประกอบพิธีเลี้ยงผี
ของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ผูศึกษาไดเก็บขอมูลจากการสังเกต สัมภาษณ และสอบถาม
จากชาวไทลื้อที่อาศัยอยูในตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตามคุณสมบัติที่ไดกําหนดไว จากนั้นบันทึก
ขอมูลขั้นตอนตาง ๆ ในการประกอบพิธีเลี้ยงผี ตั้งแตเตรียมการจนเสร็จสิ้นพิธีแลววิเคราะหคติความเชื่อที่ปรากฏใน
พิธีเลี้ยงผี ของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ผลการศึกษาพบวา พิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษอันเปนการแสดงถึงความกตัญูและเพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิต อัน
จะทําใหชาวไทลื้อในชุมชนมีความเจริญรุงเรือง นอกจากนี้ยังเปนวันรวมญาติเพื่อพบปะสังสรรคระหวางญาติพี่นอง
อีกดวย
การเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 2 พิธี คือพิธีเลี้ยงผีหยวน
กับพิธีเลี้ยงผีเจาฟาแสนเมืองมา และเจาหลวงเมืองมาง ซึ่งขั้นตอนการประกอบพิธีทั้ง 2 พิธีดังกลาวมีขั้นตอนที่
กระทําคลายคลึงกันคือชวงแรกในการประกอบพิธี เปนชวงที่ประกอบพิธีตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดตอ ๆ กันมา
โดยใหมีผูทําหนาที่ตามที่กําหนด ตลอดจนปฏิบัติตามขอปฏิบัติตาง ๆ และชวงสุดทาย เปนชวงพบปะสังสรรคกับญาติ
ตลอดจนมีการจัดเก็บและทําความสะอาดสถานที่ สวนที่มีความแตกตางกันระหวางการประกอบพิธีกรรมทั้ง 2 พิธีคือ
พิธีเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมาง กอนเริ่มประกอบพิธีเลี้ยงผีจะมีการขออนุญาตจากพญาผีและมีการทําพิธีปกตะแหลว
แตพิธีเลี้ยงผีหยวน และพิธีเลี้ยงผีเจาฟาแสนเมืองมาจะไมตองปฏิบัติในเรื่องดังกลาว
ดานคติความเชื่อพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวาชาวไทลื้อมีความ
เชื่อในเรื่องดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ซึ่งการประกอบพิธีเลี้ยงผีเปนการแสดงความเคารพบรรพบุรุษที่ไดลวงลับไป
แลวและขอใหปกปองรักษาบานเมืองใหชาวเมืองเกิดมีความรมเย็นเปนสุข รวมทั้งมีความเชื่อวาศาลผีที่พวกตนสราง
ขึ้น เปนที่สิงสถิตของดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจาเมืองที่สามารถทําใหเกิดปาฏิหาริย ชวยดลบันดาลใหผูที่เขาไป
กราบไหว ออนวอนขอในสิ่งที่ตองการไดสําเร็จตามที่ตนปรารถนา
คําสําคัญ: พิธีเลี้ยงผี ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
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Abstract
This paper is a study of the ritual of spirit worship of Tai Lue people. The purpose is to study the
beliefs, and ceremonies of spirit worshipof Tai Lue people in Yuan sub-district, Chiang Kham, Phayao province.
The study collected data from observation and interviews with Tai Lue people who live in Yuan sub-district,
Chiang Kham, Phayao province. Ceremonies were recorded from preparation to the completion. Followingthe
recording, the study analyzed the beliefs and ceremonies of spirit worship of the Tai Lue people.
The study found that the spirit worship ceremonies of the Tai Lue in Yuan sub-district, Chiang Kham,
Phayao province aim to commemorate the virtues of their ancestors and to express gratitude for the prosperity
of life in their thriving community. In addition to commemorating ancestors, it is also a day to meet and celebrate
with living relations and family.
The ritual of spirit worship of the Tai-lue is divided into two ceremonies, to pay homage to two
different spirits. The first spirit who is honored is the Yuan Ghost. The second spirit that is honored is the Jaw
Fah Saen Muang Mah Ghost. These two spirits are honored with the same ceremony, with one exception.
Before the Yuan Ghost ceremony can be conducted, the people must first ask permission to perform the
ceremony from a higher spirit, the Phaya Ghost. During this ceremony there is also a ritual of planting a sprig of
lemongrass in the ground. These ceremonies have been passed down from generation to generation and are
celebrated as a time for family, and as a time for the Thai Luecommunity to gather together.
Belief in the ceremonies of Tai Lue people in Yuan sub-district demonstrates the spiritualism of these
people. These ceremonies pay homage to deceased members of the community, and ask for their protection. At
the end of the ceremony, the people will build a spirit house for the spirits to stay. In times of need, people can
return to the spirit house and ask the spirits who reside there for their continued protection and guidance.
Keywords: ritual, spirit worship, Tai Lue, Yuan sub-district, Chiang Kham, Phayao Province

บทนํา
ชนชาติไทลื้อเปนชนเผาที่มีภาษาพูดและภาษาเขียนเปนของตนเองมาอยางยาวนาน ชาวไทลื้อตั้งถิ่นฐานอยู
ในดินแดนสิบสองปนนา ทางตอนใตของมณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไสว เชื้อสะอาด, 2538,
หนา 2) โดยตั้งบานเรือนอยูในบริเวณที่ราบเชิงเขาใกลฝงแมน้ํา ลักษณะการตั้งบานเรือนเปนแนวยาวเลียบริมฝงแมน้ํา
หรือเปนแนวยาวตามลักษณะพื้นที่สันเขา ชาวไทลื้อสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกขาว) เปนหลักและ
ยังมีอาชีพรองคือ การทําหัตถกรรมพื้นบาน เชน ทอผาและจักสานเปนเครื่องมือใชสอยตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ชาว
ไทลื้อยึดมั่นและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ ดังจะเห็นไดจากประเพณีและ
พิธีกรรมตาง ๆ ของชาวไทลื้อ มีทั้งการดูฤกษยาม การตาน (ทําบุญเลี้ยงพระ) และการเลี้ยงผี ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่
ทําใหชาวไทลื้อในดินแดนสิบสองปนนาสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไวไดอยางยั่งยืน (จารุวรรณ
พรมวัง, 2536, หนา 44)
ชาวไทลื้อในสิบสองปนนาไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในหัวเมืองตาง ๆ ทางภาคเหนือของประเทศไทยดวย
เหตุ ผลทางการเมือ งระหว างรัฐ หลายประการที่ แตกตา งกั นไปในแต ละโอกาสของการอพยพ จากหลั กฐานทาง
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ประวัติศาสตรไดกลาวถึงการอพยพครั้งสําคัญของชาวไทลื้อในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนวา หลังจากพระยากาวิ
ละขั บ ไล พ ม า ออกจากเมื อ งเชี ย งแสน ซึ่ ง เป น ที่ มั่ น สุ ด ท า ยในล า นนาไทยได สํ า เร็ จ ในป พุ ท ธศั ก ราช 2396
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการใหเจาอนันตวฤทธิเดช ผูครองนครนานยก
กองทัพไปตีเมืองเชียงรุง แควนสิบสองปนนา เมื่อตีไดก็ไดกวาดตอนชาวไทลื้อจากเมืองลา เมืองพง และเมืองอื่น ๆ
(จารุวรรณ พรมวัง, 2536, หนา 32) ในดินแดนสิบสองปนนาลงมาทางภาคเหนือของไทย คือ เชียงใหม ลําพูน ลําปาง
แพร นาน เชียงราย และพะเยา โดยในจังหวัดพะเยา มีชาวไทลื้อมาตั้งถิ่นฐานอยูจํานวนมากในเขตอําเภอเชียงคํา
ไดแก บานหยวน บานธาตุ บานแดนเมือง บานมาง บานเชียงบาน บานแวนพัฒนา บานทุงมอก บานเชียงคาน บาน
หนองลื้อ บานน้ําแวน บานลา ซึ่งชาวบานในบางหมูบานไดนําชื่อหมูบานเดิมที่อาศัยอยูในสิบสองปนนามาตั้งเปนชื่อ
หมูบานในถิ่นฐานที่อพยพมาอยูในจังหวัดพะเยา (ไสว เชื้อสะอาด, 2538, หนา 17)
อยางไรก็ตาม ชาวไทลื้อที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ยังคงสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาว
ไทลื้อไวอยางเหนียวแนน มีการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมไทลื้อ รวมถึงการแตงกายที่ยังคงมีการแตงกายดวยผาทอ ไท
ลื้อในวันสําคัญทางศาสนา และยังมีการจัดตั้งกลุมผาทอไทลื้อขึ้น นอกจากนี้ชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํายังมีการจัดงาน
สืบสานตํานานไทลื้อขึ้นทุก ๆ ป เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทลื้อ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการ
ไหวและการเลี้ยงผี ที่เรียกวา “พิธีเขากรรม” มาอยางตอเนื่อง ซึ่งพิธีเขากรรมนี้ บุญชวย ศรีสวัสดิ์ ไดกลาวถึงลักษณะ
พิธีกรรมดั้งเดิม วามี 2 รูปแบบ คือ “พิธีเขากรรมเมือง” ไดแก การเลี้ยงผีเจาเมือง และ “พิธีเขากรรมบาน” ไดแก
การเลี้ยงผีประจําหมูบาน ชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํายังคงสืบทอดกระทํากันเปนประเพณีอยู โดยเฉพาะการเลี้ยงผีเจา
เมือง ที่ปรากฏใหเห็นในแตละหมูบาน ซึ่งแตละหมูบานของชาวไทลื้อจะมีหอผีหลวงประจําหมูบาน ตอมามีการ
เปลี่ยนคําเรียกเปนเทวดาแทนผี เปนการปรับตัวใหสอดคลองกับความคิดของพระพุทธศาสนา (บุญชวย ศรีสวัสดิ์,
2498, หนา 20 อางอิง ในนาฏอนงค ตั้งสวาง และคณะ, 2546, หนา 2)
ชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จัดวาเปนชุมชนใหญมีประชากรมากกวาครึ่งของ
ประชากรทั้งหมดในอําเภอเชียงคํา มีวัฒนธรรมเปนของตนเองแตถึงกระนั้นก็สามารถปรับตัวเขากับคนเมืองไดอยาง
กลมกลืน ตลอดจนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไวตามความเชื่อของกลุมชนไวไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติ (การนับถือผี) ซึ่งเปนเครื่องยึดเหนี่ยวและเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรม
ทางสังคม ทั้งนี้การนับถือผีนั้นจะแตกตางกันในแตละหมูบาน เชน
บานหยวน นับถือผีหยวน และผีแมน (เจาฟาแสนเมืองมา)
บานธาตุสบแวน หมูที่ 1 และบานธาตุสบแวน หมูที่ 2 นับถือผีหยวน
บานมาง นับถือเทวดาหลวงเมืองมาง
อยางไรก็ตาม พิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อนั้นไดแสดงใหเห็นถึงความสามัคคีของชุมชนอยางเดนชัด เพราะ
ในช วงเวลาที่ทํา การประกอบพิ ธี กรรมชาวบ า นทุก คนต า งพากัน หยุ ดงานเพื่ อให มี โอกาสไดพ บปะสั ง สรรค และ
สนุกสนานรื่นเริงรวมกันอันแสดงถึงพลังชุมชนในทองถิ่นและความยึดมั่นในขนบธรรมเนียมของชาติพันธุตน
ดวยเหตุที่คติความเชื่อในพิธีเลี้ยงผี มีความผูกพันเกี่ยวของกับชีวิตและความเปนอยูของชาวไทลื้อ แมสังคม
ที่ตนเองนับถือ อีกทั้งยังคงรวมแรงรวมใจประกอบพิธีขึ้นเปนประจําทุกป ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาจุดประสงค
ขั้นตอน และคติความเชื่อของการประกอบพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ โดยหวังวาผลการศึกษาครั้งนี้จะทําใหลูกหลานของ
ชาวไทลื้อ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา หรือผูที่สนใจทราบถึงที่มา ขั้นตอน และคติความเชื่อในการประกอบพิธีเลี้ยงผี
ของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา อันจะเปนแนวทางหนึ่งในการอนุรักษพิธีกรรมดั้งเดิมของชาว
ไทลื้อใหคงอยูสืบไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึก ษาจุดประสงค ขั้นตอน และคติความเชื่อ ของการประกอบพิธี เลี้ยงผี ของชาวไทลื้ อ ตําบลหยว น
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

วิธีการศึกษา
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การศึกษาขอมูลเบื้องตน
1.1 การศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดานประวัติศาสตร วิถีชีวิต และความ
เปนอยูของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตลอดจนแนวคิดดานความเชื่อ และการทําพิธีกรรม
1.2 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาจากผูนําชุมชน ปราชญชาวบานและผูมีความรูในพื้นที่
รวมถึงแนวคิด ความเชื่อและการประกอบพิธีเลี้ยงผี
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 สํารวจขอมูลเบื้องตนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเชน ที่วาการอําเภอเชียงคํา เทศบาลตําบลหยวน ศูนย
วัฒนธรรมไทลื้อ ชมรมไทลื้อ ฯลฯ
2.2 สังเกตแบบมีสวนรวมโดยผูวิจัยไดเขาไปในพื้นที่เพื่อสรางความสัมพันธและคุนเคยโดยการรวมทํา
กิจกรรมกับชาวบานและผูนําชุมชนในงานไทลื้อโลก ซึ่งมีการสาธิตวิถีชีวิตของชาวไทลื้อรวมทั้งพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ
2.3 สืบหาและคัดเลือก ผูนําชุมชน ผูประกอบพิธีกรรม และชาวไทลื้อที่มีสวนรวมในการจัดเตรียมการ
ประกอบพิธีเลี้ยงผีตามคุณสมบัติที่กําหนดไว ดังนี้
2.3.1 ผูนําชุมชนมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนชาวไทลื้อโดยกําเนิดและเปนผูนําชุมชนปราชญชาวบานหรือผูอาวุโสที่ชาวไทลื้อใหการ
ยอมรับนับถือ
2. มีภูมิลําเนาอยูในตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
2.3.2 ผูประกอบพิธีกรรมมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนชาวไทลื้อโดยกําเนิด และมีอายุไมนอยกวา 50 ป
2. ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูประกอบพิธี (หมอหลวง)
3. มีภูมิลําเนาอยูในตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
2.3.3 ชาวไทลื้อที่มีสวนรวมในการจัดเตรียมการประกอบพิธีเลี้ยงผีมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหทําหนาที่มีสวนรวมในการประกอบพิธีไมนอยกวา 3 ครั้ง
2. เปนชาวไทลื้อโดยกําเนิดและมีภูมิลําเนาอยูในตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยากรผูใ หความรูเกี่ยวกับพิธีเลี้ยงผี แลวจดบันทึกขอมูลจากการ
สัมภาษณพรอมบันทึกเสียงและถายภาพเพื่อเปนหลักฐานประกอบการศึกษาใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 นําขอมูลจากการสัมภาษณมาบันทึกเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง จากนั้น
วิเคราะหขั้นตอนตาง ๆ ในการประกอบพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตั้งแต
เตรียมการจนเสร็จสิ้นพิธี
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3.2 วิ เคราะห อ งค ป ระกอบของพิ ธีเลี้ ยงผี ได แก ผูป ระกอบพิ ธี เครื่อ งประกอบพิธี และขั้น ตอนของ
พิธีกรรม อยางละเอียด ตั้งแตเตรียมการจนเสร็จสิ้นพิธี
3.3 วิเคราะหคติความเชื่อที่ปรากฏในพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
จากผูใหขอมูลมาเรียบเรียงตามขั้นตอน
4. เสนอผลการศึกษาคนควา
เสนอผลการศึกษาโดยการพรรณนาวิเคราะห

ผลการศึกษา
การศึกษาพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
จุดประสงค ขั้นตอน และคติความเชื่อของการประกอบพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา ผูศึกษาไดเก็บขอมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ บันทึกภาพแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดังนี้
1. จุดประสงคของการประกอบพิธีเลี้ยงผีชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีดังนี้
1.1 เพื่อเปนการระลึกถึงคุณงามความดีและแสดงความเคารพบรรพบุรุษ และดวงวิญญาณเจาเมืองที่
คอยปกปองคุมครอง
1.2 เปนการแสดงความกตัญู กตเวทีแกบรรพบุรุษที่มีพระคุณตอชาวไทลื้อเพื่อความเปนสิริมงคลแก
ชีวิต และในขณะเดียวกันก็เปนการแสดงใหเห็นวา ความกตัญูกตเวทีเปนสิ่งที่ลูกหลานหรือเยาวชนพึงปฏิบัติตอผูมี
พระคุณ
1.3 เปนการรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเปนเอกลักษณของชาวไทลื้อ ที่สืบทอดมา
ตั้งแต บรรพบุรุษใหคงอยูไปชั่วลูกชั่วหลานที่จะตองยึดถือและปฏิบัติเปนประเพณีทุกป
1.4 เปนวันรวมญาติหรือวันพบปะสังสรรคระหวางญาติพี่นองที่อาศัยอยูในพื้นที่ตาง ๆ
2. ขั้นตอนการประกอบพิธีเลี้ยงผีชาวไทลื้อตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
2.1 พิธีเลี้ยงผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา(ผีแมน) พบในหมูบานหยวน บานธาตุสบแวน หมูที่ 1 และ
บานธาตุสบแวน หมูที่ 2 จัดขึ้นที่ศาลผีหยวน บานหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ชาวบานหยวน จัดพิธีนี้ขึ้นปละ
1 ครั้ง โดยถือเอาวันขึ้น 6 ค่ําเดือน 7 ตามปฏิทินของไทย โดยวันที่ประกอบพิธีซึ่งจะตองไมตรงกับวันพระ พิธีเลี้ยงผี
หยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา (ผีแมน) เปนประเพณีที่สืบทอดมาจากสิบสองปนนา ซึ่งชาวไทลื้อบานหยวนและบาน
ธาตุสบแวนเชื่อวา ผีหยวน คือ เจาเมืองผูปกครองเมืองหยวนในอดีต สวนผีเจาฟาแสนเมืองมา(ผีแมน) คือ เจาเมือง
ผูปกครองเมืองแมนในอดีต ซึ่งชาวไทลื้อบานหยวนสวนหนึ่งอพยพมาจากเมืองแมน เมื่อครั้งอพยพมาจากสิบสอง
ปนนา ชาวไทลื้อ บานหยวนและบานธาตุสบแวน จึงใหความเคารพนับถือผีสองตนนี้และจัดพิธีเลี้ยงผีขึ้นเปนประจํา
ทุกป จนกลายเปนขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยมีขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม 2 ชวงเวลา ดังนี้
ชวงแรกเปนชวงประกอบพิธีเริ่มตนเวลา 06.00 น. ผูที่จะเขารวมพิธีกรรมตองแตงกายดวยชุดผาหมอหอมสี
ดําทั้งชุดหามผูที่แตงกายดวยเสื้อผาสีอื่นเขารวมพิธีโดยเด็ดขาด การประกอบพิธีจะอนุญาตเฉพาะผูชายเทานั้น ที่เขา
รวมในพิธีเลี้ยงผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา (ผีแมน) การประกอบพิธีจะมีผูที่ทําหนาที่ประกอบพิธี จํานวน 10 คน
เมื่อถึงเวลา 07.00 น. ชาวบานพรอมผูเขารวมพิธีกรรมก็จะมาพรอมกันที่ศาลผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมือง
มา (ผีแมน) โดยหามทุกคนเขาใกลบริเวณศาลกอนไดรับอนุญาตจากหัวหนาฝายจัดเลี้ยง จากนั้นทุกคนที่มารวมพิธี
ก็จะเขาไปในศาลได ยกเวนผูหญิง ตองอยูบริเวณดานนอก และจะมีเจาหนาที่เก็บรวบรวมดอกไมสีขาวกับเทียนที่
ตัวแทนของครอบครัวชาวไทลื้อนํามารวมพิธี
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การจัดเลี้ยงผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา(ผีแมน)ไดจัดพิธีกันตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยจะจัด
เลี้ยงดวยการใชเนื้อหมู เครื่องใน เปนสวนประกอบในการทําอาหาร ทําลาบแดง ลาบขาว แกงออมและสุราขาว การ
ทําอาหารจัดเปน 2 สวน สวนแรก คือ จัดเตรียมอาหารเซนสังเวยผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา (ผีแมน) โดยการ
ประกอบอาหาร ที่จะนํามาจัดเลี้ยงจะตองมีสวนประกอบของหมู ดังนี้ ขาหลัง 1 ขา กระดูกซี่โครง 3 ซี่ เนื้อสันนอก 2
สวน เนื้อสันในเพื่อทําลาบแดง เนื้อขาหลังจะนําไปทําลาบขาว ในสวนประกอบของลาบแดงและลาบขาวจะตองมี
ไสตัน ไสออน ตับ ไต หัวใจปอด ปลายเทา ปลายหาง ปลายลิ้น ปลายปาก ตา ใบหู สมอง ราวนม ใหครบ สวนที่สอง
จัดสําหรับผูที่เขารวมพิธีทุกคน เมื่อประกอบอาหารเสร็จเรียบรอยแลวก็จะนําอาหารสวนที่ 1 มาเริ่มพิธีโดยจัดสํารับ
อาหารและสุราไวตรงหนารูปปนของ ผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา(ผีแมน) อาหารที่จัดเปนสํารับหรือขันโตก
ประกอบดวย
1. ขันขาว ประกอบดวย ขาว 1 กระติ๊บ ลาบแดง 1 ถวย ลาบขาว 1 ถวย แกงออม 1 ถวย เนื้อสา 1 ถวย
2. ขันหมาก ประกอบดวย หมาก พลู ปูน สีเสียด ใชตั้งคูกับขันขาวคูที่ 1 - 2 เทานั้น
3. ขันเทียน ประกอบดวย ดอกไมขาว เทียน ในสวนของเทียนนั้น จํานวนเทียนในแตละขันจะไมเทากัน โดย
ขันขาว คูที่ 1 จะใชเทียนจํานวน 12 คู ขันขาวคูที่ 2 จะใชเทียนจํานวน 10 คู และขันขาวคูที่ 3 จะใชเทียนจํานวน 8 คู
จํานวนคูของเทียนจะลดลงตามลําดับ เนื่องจากขันขาวคูที่ 1 ตั้งไวสําหรับเซนสรวงผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา (ผี
แมน) สวนขันขาวคูที่ 2 และ 3 สําหรับบริวารของผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา เมื่อเริ่มพิธีการจัดเลี้ยงหมอหลวง
จะเริ่มกลาวอัญเชิญ ผีหยวน ผีเจาฟาแสนเมืองมา (ผีแมน) และผีบริวารมารับเครื่องเซน โดยใชวิธีการเสี่ยงทายคือ
จับเมล็ดขาวใหไดจํานวนคูแสดงวาผีมารับเครื่องเซนแลว แตถาจับเมล็ดขาวแลวไดจํานวนคี่แสดงวาผียังไมมารับ
เครื่องเซนก็ตองดําเนินการเสี่ยงทายไปเรื่อย ๆ จนกวาจะไดเมล็ดขาวจํานวนคู ชวงที่สอง หลังพิธีเลี้ยงผีเสร็จสิ้นแลว
หัวหนาฝายจัดเลี้ยงก็จะประกาศใหไดรับทราบทั่วกันวาขณะนี้พิธีเลี้ยงผี ผีหยวนและเจาฟาแสนเมืองมา (ผีแมน) ได
เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว คนที่เขารวมพิธีกมลงกราบสักการะผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมาแลว หมอหลวงจะกลาวคํา
ขอขาวปลาอาหารที่เหลือใหผูเขารวมในพิธีไดรับประทานอาหารรวมกัน พบปะสังสรรคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันฉันพี่นอง จากนั้นผูเขารวมพิธีก็ตาง แยกยายกันกลับ โดยกอนกลับหมอหลวงก็จะไปอธิษฐานตอผีหยวน
และผีเจาฟาแสนเมืองมาเพื่อขอใหผีดูแลรักษาปกปองคุมครองลูกหลานชาวไทลื้อใหอยูเย็นเปนสุข สวนใครจะไป
พบปะสังสรรคบานใครตอก็กระทําไดตามอัธยาศัย
สรุปไดวา พิธีเลี้ยงผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา (ผีแมน) มีการจัดเลี้ยง 2 ชวงเวลา คือ ชวงแรกชวงที่
ประกอบพิธีตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดตอ ๆ กันมา โดยใหมีผูทําหนาที่ตามที่กําหนด สิ่งของตาง ๆ เปนไปตาม
ขอกําหนด ตลอดจนปฏิบัติตามขอหามตาง ๆ อีกดวย ชวงที่สองเปนชวงหลังพิธีเลี้ยงผีเสร็จสิ้น เปนชวงพบปะสังสรรค
ระหวางญาติ ตลอดจนมีการจัดเก็บและทําความสะอาดสถานที่อีกดวย
2.1 พิธีเลียงผีเจาหลวงเมืองมาง พบในหมูบานมาง หมูที่ 4 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
จัดขึ้นที่ศาลเทวดาเจาหลวงเมืองมาง ชาวบานมางจัดพิธีนี้ขึ้นปละ 1 ครั้ง โดยถือเอาวันขึ้น 6 ค่ําเดือน 7 ตามปฏิทิน
ของไทย โดยวันที่ประกอบพิธีซึ่งจะตองไมตรงกับวันพระ พิธีเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมางเปนประเพณีที่สืบทอดมาจาก
สิบสองปนนา ซึ่งชาวไทลื้อบานมางเชื่อวาผีเจาหลวงเมืองมาง คือ เจาเมืองผูปกครองเมืองมางในอดีตเมื่อครั้งอยูสิบ
สองปนนา จึงใหความเคารพนับถือและจัดพิธีเลี้ยงผีขึ้นเปนประจําทุกป จนกลายเปนขนบธรรมเนียมประเพณี โดย มี
ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม 3 ชวงเวลา ดังนี้
ชวงแรกเปนชวงกอนวันจัดเลี้ยง เวลา 18.00 น. มีการทําพิธีปกตะแหลวเพื่อแสดงวาชาวไทลื้อบานมางได
เริ่มพิธีเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมางแลว เมื่อทําพิธีปกตะแหลวเรียบรอยแลว จะหามมิใหชาวบาน ที่อยูตางหมูบานและ
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ไมไดนับถือหรือรวมญาติพี่นองบรรพบุรุษเขามาในบริเวณบาน หากฝาฝนเจาของบานมีสิทธิ์ปรับหรือเรียกสินไหมจาก
ผูที่ละเมิดจารีตประเพณีที่วางไว
ชวงที่สอง วันรุงขึ้นมีการจัดพิธีเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมาง โดยผูที่จะเขารวมพิธีกรรมซึ่งเปนผูชายเทานั้นตอง
แตงกายดวยชุดผาหมอหอมสีดําทั้งชุด หามมิใหผูที่แตงกายดวยเสื้อผาสีอื่นเขารวมพิธีโดยเด็ดขาด ในพิธีเลี้ยงผีเจา
หลวงเมืองมางมีผูประกอบพิธีเลี้ยงผี จํานวน 15 คน เมื่อถึงเวลา 06.30 น. ผูที่ทําหนาที่ในการจัดเลี้ยง 14 คน จะมา
รวมตัวพรอมกันที่บานหมอหลวงหรือเขาจ้ํา หัวหนาบาวหมอและบาวหมออีก 8 คน แตงกายดวยชุดผาหมอหอมสีดํา
ถือไมพลองยาวประมาณ 1 วา เปนอาวุธประจํากาย นําขบวนโดยหมอหลวง ซึ่งเปนหัวหนาฝายจัดเลี้ยง และหมอนอย
ซึ่งทั้งสองคนจะแตงกายดวยชุดธรรมดาแลวสวมเสื้อคลุมสีขาวทับขางนอก สวมงอบ เดินเปนขบวนตามลําดับปดทาย
ดวยขบวนดวยคนหาบมาด ถั่งเหล็กและคนหิ้วตั่ง ซึ่งเปนที่นั่งของหมอหลวงและหมอนอย ไปยังบานพญาผี หรือ
ผูอํานวยการ จัดเลี้ยงเพื่อรายงานขออนุญาตกอนทําพิธีจัดเลี้ยง เมื่อเขาไปภายในบานพญาผีก็จะมีสถานที่ที่
จัดเตรียมไวตอนรับโดยเครื่องตอนรับประกอบกับตนน้ํา (คนโทน้ํา) ขันหมาก ตามประเพณีของคนโบราณ จากนั้นบาว
พญาก็จะเขาแจงพญาผีใหทราบวา บัดนี้เจาหนาที่ฝายจัดเลี้ยงทั้งหมดไดมาถึงและขอเขาพบ จากนั้นพญาผี ซึ่งแตง
กายดวยชุดสีขาวทั้งชุด ก็จะออกมาพบกับคณะเจาหนาที่ฝายจัดเลี้ยง โดยบาวหมอจะรายงานเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงให
พญาผีทราบ เมื่อพญาผีทราบ ก็จะอนุญาตใหดําเนินการจัดเลี้ยงได จากนั้นเจาหนาที่ฝายจัดเลี้ยงก็จะยกขบวนกลับ
ทางทิศที่มาเพื่อจะไปสบทบกับผูเขารวมพิธีกรรมการจัดเลี้ยงที่หนาศาลเทวดาหลวงเมืองมาง อันเปนสถานที่ในการ
จัดพิธีเลี้ยง
เวลา 07.00 น. ชาวบานพรอมผูเขารวมพิธีกรรมก็จะมาพรอมกันที่หนาศาลผีเจาหลวงเมืองมาง โดยหามทุก
คนเขาใกลบริเวณศาลผีเจาหลวงเมืองมางกอนไดรับอนุญาตจากหัวหนาฝายจัดเลี้ยง เมื่อทุกคนเขามาในบริเวณศาล
กันหมดแลวก็จะทําการปดประตู หามทุกคนเดินออกบริเวณศาลผีเจาหลวงเมืองมาง จากนั้นหมอหลวงจะสั่งใหทุกคน
วางสิ่งของและอุปกรณตาง ๆ ได สวนเจาหนาที่ฝายจัดเลี้ยงจํานวน 14 คน จะตองนําอุปกรณตาง ๆ ไปไวบนศาลเจา
หลวงเมืองมาง สวนคนอื่น ๆ จะนําอุปกรณไปไวที่ศาลาเพื่อเตรียมประกอบอาหาร พิธีเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมางไดจัด
ขึ้นตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยจัดเลี้ยงดวยเนื้อหมู เครื่องใน เปนสวนประกอบในการทําอาหาร ทําลาบแดง
ลาบขาว แกงออม และสุราขาว การทําอาหารจัดเปน 2 สวน สวนแรกคือ อาหารเซนสังเวยผีเจาหลวงเมืองมาง โดย
ในการประกอบอาหารที่จะนํามาจัดเลี้ยงจะตองมีสวนประกอบของหมู ดังนี้ ขาหลัง 1 ขา กระดูกซี่โครง 3 ซี่ เนื้อสัน
นอก 2 สวน เนื้อสันในเพื่อทําลาบแดง เนื้อขาหลังจะนําไปทําลาบขาว ในสวนประกอบของลาบแดงและลาบขาว
จะตองมีไสตัน ไสออน ตับ ไต หัวใจ ปอด ปลายเทา ปลายหาง ปลายลิ้น ปลายปาก ตา ใบหู สมอง ราวนม ใหครบ
สวนที่สองจัดสําหรับผูที่เขารวมพิธีทุกคน เมื่อประกอบอาหารเสร็จเรียบรอยแลวก็จะนําอาหารสวนที่ 1 มาเริ่มพิธีโดย
จัดสํารับอาหารและสุราไวตรงหนารูปปนของผีเจาหลวงเมืองมาง อาหารจัดเปนสํารับหรือขันโตก ประกอบดวย
1. ขันขาว ประกอบดวย ขาว 1 กระติ๊บ ลาบแดง 1 ถวย ลาบขาว 1 ถวย แกงออม 1 ถวย เนื้อสา 1 ถวย
2. ขันหมาก ประกอบดวย หมาก พลู ปูน สีเสียด ใชตั้งคูกับขันขาวคูที่ 1 – 2 เทานั้น
3. ขันเทียนประกอบดวย ดอกไมขาวและเทียน ในสวนของเทียนนั้นจํานวนแตละขันไมเทากัน โดยขันขาวคู
ที่ 1 จะใชเทียนจํานวน 12 คู ขันขาวคูที่ 2 จะใชเทียนจํานวน 10 คู และขันขาวคูที่ 3 จะใชเทียนจํานวน 8 คู จํานวนคู
ของเทียนจะลดลงตามลําดับเนื่องจากขันขาวคูที่ 1 ตั้งไวสําหรับเซนผีเจาหลวงเมืองมางสวนขันขาวคูที่ 2 และ 3
สําหรับบริวารของผีเจาหลวงเมืองมาง
เมื่อเริ่มพิธีการจัดเลี้ยงหมอหลวงจะเริ่มกลาวอัญเชิญผีเจาหลวงเมืองมางและคณะมารับเครื่องเซน โดยใช
วิธีการเสี่ยงทายคือ จับเมล็ดขาวใหไดจํานวนคูแสดงวาเทวดามารับเครื่องเซนแลว แตถาจับเมล็ดขาวแลวไดจํานวนคี่
- Proceedings -

499

แสดงวาผีเจาหลวงเมืองมางยังไมมารับเครื่องเซนก็ตองดําเนินการเสี่ยงทายไปเรื่อย ๆ จนกวาจะไดเมล็ดขาวจํานวนคู
เมื่อการเลี้ยงเสร็จสิ้น หัวหนาฝายจัดเลี้ยงก็จะประกาศใหไดรับทราบทั่วกันวา ขณะนี้พิธีเลี้ยงผีเจหลวงเมืองมางได
เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ทุกคนที่เขารวมพิธีกมลงกราบสักการะผีเจาหลวงเมืองมาง จากนั้นหมอหลวงจะกลาวคําขอ
ขาวปลาอาหารที่เหลือใหผูเขารวมในพิธีไดรับประทานอาหารรวมกัน พบปะสังสรรคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันฉันพี่นอง หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลว ทุกคนจะชวยกันจัดสิ่งของทุกอยางในศาลผีเจา
หลวงเมืองมางกลับเขาที่ใหเรียบรอย จากนั้นผูเขารวมพิธีก็ตางแยกยายกันกลับ โดยกอนกลับหมอหลวงก็จะไป
อธิษฐานตอผีเจาหลวงเมืองมางเพื่อขอใหผีเจาหลวงเมืองมางดูแลรักษาปกปองคุมครองลูกหลานชาวไทลื้อใหอยูเย็น
เปนสุข สวนใครจะไปพบปะสังสรรคบานใครตอก็เปนไปตามอัธยาศัย สวนคณะเจาหนาที่ผูจัดเลี้ยงนําโดยหมอหลวงก็
เดินทางไปรายงานผลการจัดเลี้ยงในปนี้ใหพญาผีไดทราบวาการจัดเลี้ยงครั้งนี้เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จากนั้นพญาผีก็
สั่งใหเจาของบานทุกหลังในหมูบาน “เปด ตะแหลว” การจัดเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมางในครั้งนี้จึงเปนอันเสร็จพิธี
สรุปไดวา พิธีเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมาง มีการจัดเลี้ยง 3 ชวงเวลา ดังนี้ ชวงแรกชวงกอนวันพิธีจัดเลี้ยงมีการ
ทําพิธีปกตะแหลว ชวงที่สองชวงประกอบพิธีตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดตอ ๆ กันมา โดยใหมีผูทําหนาที่ตามที่
กําหนด สิ่งของตาง ๆ เปนไปตามขอกําหนด ตลอดจนปฏิบัติตามขอหามตาง ๆ อีกดวย ชวงที่สามหลังพิธีผีเสร็จสิ้น
เปนชวงพบปะสังสรรคระหวางญาติ ตลอดจนมีการจัดเก็บและทําความสะอาดสถานที่อีกดวย
3. คติความเชื่อของพิธีเลี้ยงผีไทลื้อตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
จากความเชื่อเรื่องผี วิญญาณของชาวไทลื้อตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จนทําใหเกิดพิธี
เลี้ยงผีตําบลหยวนและกลายเปนประเพณีที่ชาวไทลื้อตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ไดปฏิบัติสืบตอกันซึ่ง
สะทอนคติความเชื่อในการจัดพิธีเลี้ยงผีดังนี้
1) ชาวไทลื้อตําบลหยวนมีความเชื่อวาผี คือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษหรือเจาเมือง เปนผูที่กระทํา
ความดีแกบานเมือง ทั้งในดานการกอบกูบานเมือง ปกครองบานเมืองใหอยูอยางสงบสุข เมื่อบุคคลเหลานี้ไดเสียชีวิต
แลว ชาวไทลื้อ ตําบลหยวนจึงเชื่อวาดวงวิญญาณของบุคคลเหลานี้ จะลอยออกจากรางไปสิงสถิตอยูที่ศาลเจา
ประจําหมูบาน เพื่อปกปองรักษาบานเมือง ทําใหชาวเมืองเกิดความสงบรมเย็นเปนสุข ศาลประจําหมูบานจึงเปน
เสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมูบาน
2) ดวงวิญญาณของเจาเมืองหรือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเปนดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์
สามารถดลบัน ดาลให ผูที่เขา ไปกราบไหวป ระสบความสํ าเร็ จในสิ่ง ที่ป รารถนา เชน การไปบนบานศาลกลา วให
มีความสําเร็จในดานการศึกษาหรือหนาที่การงาน ฯลฯ
3) การประกอบพิธีกรรมเปนการแสดงออกถึงแสดงใหเห็นความสามัคคีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
อันเปนเอกลักษณของชาวไทลื้อ นอกจากนั้นยังแสดงถึงความกตัญู กตเวที ตอผูมีพระคุณหรือบรรพบุรุษที่คอย
ปกปองคุมครองดูแลรักษาใหชาวไทลื้อตําบลหยวนมีความอยูเย็นเปนสุข
4) ความเชื่อเกี่ยวกับขอหามในการประกอบการเลี้ยงผีของชาวไทลื้อตําบลหยวน ประกอบดวย
- การประกอบพิธีเลี้ยงผี ผูเขารวมพิธีทุกคนหามแตงกายดวยชุดสีอื่นนอกจากสีดํา
- หามผูหญิงเขารวมพิธีกรรม
- หามคนที่เขารวมในพิธีพูดจาไมสุภาพในขณะที่ประกอบพิธีกรรม
- หามขโมยสิ่งของ ในขณะประกอบพิธี เพราะอาจทําใหผีเกิดความไมพอใจ และอาจไดรับการ
ลงโทษ
5) ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารในพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อตําบลหยวน มีดังนี้
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- สัตวที่นํามาใชในการประกอบพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อตําบลหยวน ในสมัยกอนใชวัว ควายในการ
ประกอบพิธี เนื่องจากสังคมของชาวไทลื้อในสมัยกอนเปนสังคมของการทําเกษตรกรรม จึงใชสัตวที่มีความสําคัญและ
ถือเปน การนําเอาสิ่งที่ดีและมีความสําคัญที่สุดมาใชในการเซนไหวผีบรรพบุรุษซึ่งชาวไทลื้อนับถือ
- ปจจุบันใชหมูแทน วัว ควาย ในการประกอบพิธี เนื่องจากชาวไทลื้อตําบลหยวน ถือเอาความ
สะดวก เพราะหาซื้อไดงายและหมูมีราคาถูกกวา วัว ควาย

สรุปผลการศึกษา
1. จุดประสงคของพิธีเลี้ยงผีชาวไทลื้อตําบลหยวนอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาพบวาพิธีเลี้ยงผีหยวนและ
ผีเจาฟาแสนเมืองมา ผีเจาหลวงเมืองมางเปนประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทลื้อซึ่งเกิดจากความเชื่อเรื่องผี มีการ
ประกอบเซนสรวงบูชาทุกปโดยเฉพาะผีเจาเมืองจะไดรับการยกยองวาเปนเทวดาเพราะเปนผูทําความดีใหแกชุมชนมา
แตในอดีต ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจารุวรรณ พรมวัง (2546, หนา 166 -168) ที่พบวาชาวไทลื้อนําเอา
รูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่เคยอยูสิบสองปนนามาปฏิบัตินอกจากนี้ยังมีการนับถือผีในหลายหมูบานซึ่งเปนเครื่อง
ตอกย้ําเอกลักษณของชาวไทลื้อไดเปนอยางดี
2. ขั้น ตอนการประกอบพิ ธีก รรมเลี้ย งผี ชาวไทลื้ อ ตํา บลหย วน อํา เภอเชีย งคํ า จัง หวั ดพะเยา พบว า
กระบวนการประกอบพิธีเลี้ยงผีเจาแสนเมืองมา ผีหยวน และผีเจาหลวงเมืองมา เปนพิธีกรรมที่จัดกระทําเปนประจํา
ทุกป โดยชาวไทลื้อไดปฏิบัติสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคนทุกคนในพื้นที่ลวนมีสวนรวมและชวยเหลือกัน โดยมีการ
จัดเตรีย มสถานที่ อุปกรณ และสิ่ งของเครื่องใช ตาง ๆ ที่ใชประกอบพิธี กรรม มีการแบ งหนาที่ รับผิดชอบในการ
ประกอบพิธีและประกอบพิธีไปตามขั้นตอนที่บรรพบุรุษเคยทําไว ซึ่งขั้นตอนในการประกอบพิธีเลี้ยงผีหยวน ผีเจาฟา
แสนเมืองมากับการเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมางมีลักษณะคลายคลึงกันคือ ประกอบพิธีโดยเริ่มตนดวยขั้นเตรียม ขั้น
ประกอบพิธี ขั้นประกอบพิธีกรรม และขั้นสิ้นสุดพิธีกรรม อาจแตกตางบางเล็กนอยที่กระบวนการประกอบพิธีเลี้ยงผี
เจาหลวงเมืองมางมีการปกตะแหลวเพื่อแสดงวา ชาวไทลื้อบานมางไดเริ่มพิธีเลี้ยงผีแลวสวนการประกอบพิธีเลี้ยงผี
หยวนและผีเจาแสนเมืองมา (ผีแมน) นั้นไมมีการปกตะแหลวเลย
3. การวิเคราะหคติความเชื่อของพิธีเลี้ยงผีตําบลหยวนอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาพบวาพิธีเลี้ยงผีเกิดจาก
ความเชื่อของชาวไทลื้อที่เชื่อวาผีมีอํานาจศักดิ์สิทธิ์และสิงสถิตอยู ณ ศาลเจาพอทุกคนมีผีเปนศูนยรวมจิตใจการ
ประกอบ การเลี้ยงผีเพื่อแสดงความกตัญูอีกทั้งสงผลใหครอบครัวเกิดความสงบสุข ชวยปดเปาความหายนะ
ตาง ๆ สอดคลองกับ เจือ สตะเวทิน (2518, หนา 9 - 14) ที่ไดศึกษาความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาของคนไทยพบวา
ประเพณีที่เกิดจากความกลัวทําใหเกิดพิธีกรรมจะเห็นไดจากพิธีกรรมเซนสรวงผีบานผีเรือนผีเจาที่ผีบรรพบุรุษเพราะ
เชื่อวาทําพิธีเซนไหวแลวผูเซนไหวจะไมมีอันตราย นอกจากนี้ยังพบวาผูชายมีบทบาทในการประกอบพิธีมากผูนําใน
การประกอบพิธีหรือเจาหนาที่ตาง ๆ ลวนเปนชายทั้งสิ้นทั้งนี้เปนไปตามโครงสรางทางสังคมไทลื้อที่ยกยองใหอํานาจ
แกเพศชายเปนการแสดงใหเห็นอํานาจที่แตกตางกันระหวางเพศอีกดวย
อยางไรก็ตามการประกอบพิธีเลี้ยงผีอาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดของพิธีบางประการเพื่อใหพิธี
คงอยู ใ นสภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ เช น การฆ า หมู ที่ บ วงสรวงซึ่ ง เดิ ม นํ า หมู ม าเชื อ ดในการประกอบพิ ธี ก็ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงใหสามารถฆาที่โรงฆาสัตวเพื่อความสะดวกรวดเร็วไมปรากฏภาพที่โหดรายทารุณทั้งยังทําใหพิธีกรรมคง
อยูตอไป
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ขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากการศึกษาพิธีเลี้ยงผีในครั้งนี้ เปนพิธีกรรมของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา ที่กระทําในปจจุบันเพื่อใหเขาใจอยางถองแท จึงควรศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงในการประกอบพิธีกรรม
ดังกลาว
2. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
เทานั้นควรมีการศึกษาการเลี้ยงผีอื่น ๆ ในจังหวัดตาง ๆ เพื่อเปรียบเทียบพิธีกรรมแตละทองถิ่นตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ความสําเร็จลุลวงอยางสมบูรณของการศึกษาคนควา เรื่องพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียง
คําจังหวัดพะเยา ดวยความกรุณา ความอนุเคราะหและความรวมมือจากบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ซึ่งผูศึกษา
ขอขอบพระคุณและขอบคุณมา ณ ที่นี้ ดังนี้ รองศาสตราจารยเปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ อาจารยที่ปรึกษาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง ที่ไดเมตตากรุณาชี้แนะแนวทาง ขอเสนอแนะ ที่เปนประโยชนและเอื้อตอการศึกษาจนเกิดความ
กระจางแจงจนบรรลุผลในที่สุดขอขอบพระคุณวิทยากรทุกทาน ตลอดจนผูเกี่ยวของในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ที่กรุณาใหขอมูล ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้
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The Wisdom of Tai Lue's recipes at Chiang Kham District Phayao Province
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องภูมิปญญาดานอาหารพื้นบานไทลื้อ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิ
ปญญาที่ปรากฏในอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยศึกษาอาหารดั้งเดิมของชาวไทลื้อที่ชาว
ไทลื้อยังคงบริโภคในปจจุบัน การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาดวยวิธีการทางคติชนวิทยา โดยเริ่มจากการสืบหาวิทยากร
เก็บรวบรวมขอมูลแล วนํามาวิเคราะหเพื่อ หาภูมิปญญาดานอาหาร จากนั้นนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนา
วิเคราะห
การศึกษาภูมิปญญาที่ปรากฏในอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวา ชาวไทลื้อมีวิถีชีวิต
ที่เรียบงาย วัตถุดิบที่นํามาใชในการประกอบอาหารมักเปนวัตถุดิบที่สามารถหาไดงายตามบริเวณบานเรือนหรือเปน
สิ่งที่ปลูกขึ้นเอง เชน พืชผัก, ถั่ว ฯลฯ แตถึงกระนั้นชาวไทลื้อก็มีความพิถีพิถันในการนําวัตถุดิบมาประกอบอาหาร โดย
คํานึงถึงคุณประโยชนของวัตถุดิบตาง ๆ ที่ใช นอกจากนั้นภูมิปญญาดานอาหารที่พบอีกประการหนึ่งคือ ชาวไทลื้อ
มีการถนอมอาหารไวบริโภคดวยวิธีการตาง ๆ เชน การหมักหรือการดอง การผึ่งแดด รวมถึงการแปรรูปอาหาร คือ
การปงหรือการยาง การเคี่ยวหรือการตม การตําและโขลก การคลุกเคลาหรือปรุงรส การทิ้งขามคืน ภูมิปญญา
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่ดํารงชีวิตจากธรรมชาติที่อยูรอบตัว ใชชีวิตที่เรียบงายและการสืบ
ทอดภูมิปญญาของผูเฒาผูแกที่ยังคงสืบตอใหคนรุนหลัง
คําสําคัญ: อาหารชาวไทลื้อ เชียงคํา พะเยา

Abstract
The objective of this research is aim to study the wisdom of Tai Lue that founded in the recently Tai
Lue’s recipes. This research is the study of folklore by gathering and organizing the database from the local
people who have the indigenous knowledge of recipe’s wisdom by interviewing and analyze the qualitative data
in the form Descriptive Analysis.
The research result found that Tai Lue has a simply life style. The ingredient of Tai Lue’s recipes are
often gets along with nature. However, Tai Lue also concern about the nutrition.One of the Tai Lue’s wisdom is
preserve food for eating. The food preservation are the food fermentation, simmer, boil and dried. They grilled
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and roasted or mashed and seasoning, sometime they leave the food overnight to make the Food
Processing.The wisdom was founded before that reveal the Tai Lue’s way of life is gets along with nature , the
simply life style and regarded as a cultural endeavor that has been collected.
Keywords: Tai Lue’s recipes, Chiang Kham Phayao

บทนํา
อาหารเปน ปจ จัยหนึ่ง ที่สํา คัญ ในชี วิต ประจํา วันของมนุ ษย มนุ ษยเรารับประทานอาหารเพื่ อดํา รงชีวิ ต
ประเทศไทยถือวาเปนประเทศที่อุดมสมบูรณดังคําที่วา “ประเทศไทยเปรียบเสมือนอูขาวอูน้ํา” ไมวาจะอยูเมืองไทย
ในภูมิภาคใดก็ไมขาดแคลนอาหารอยางแนนอน หากแตในแตละทองที่มีความแตกตางกันตามลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ ดังนั้นอาหารของแตละทองที่จึงมีความแตกตางกัน อาหารจึงเปนเสมือนสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณของแตละ
ทองที่ดวยเชนกัน
อยางไรก็ตามอาหารที่มนุษยรับประทานในชีวิตประจําวันนั้น นอกจากจะเพื่อการดํารงชีวิตแลว อาหารยัง
แฝงความเปนมาเปนไปหรือคุณประโยชนของอาหารไวอีกมากมาย ทั้งในเรื่องของสารอาหารที่มีคุณคาตอรางกาย
และเปนเสมือนสิ่งบงบอกเอกลักษณของภูมิภาคหรือชนชาติดังเชน ภาคเหนือเปนภูมิภาคที่อยูดานบนสุดของไทยมีเขต
แดนติ ดกับ ประเทศเพื่อ นบา นและภูมิภ าคอื่ น ๆ ภูมิ ประเทศของภาคเหนือ เต็ม ไปด วยภูเขาสลับซั บซอ นมีอ ากาศ
คอนขางหนาวเย็น จึงทําใหอาหารสวนใหญนั้นมีไขมันเพื่อทําใหรางกายอบอุน เชน แกงฮังเล น้ําพริกออง ไสอั่ว อีกทั้ง
ภาคเหนือนั้นยังเต็มไปดวยภูเขา ปาไมจึงนิยมอาหารที่หาไดตามธรรมชาติ เชน น้ําพริกตาง ๆ รับประทานคูกับพืชผัก
พื้นบาน ภาคอีสานนั้นมีสภาพภูมิอากาศแหงแลงจึงนําอาหารที่สามารถหาไดตามทองที่หรือทองถิ่นมาเพื่อปรุงอาหาร
เชน แมลงตาง ๆ พืชผักตามธรรมชาติและที่สําคัญมีการถนอมอาหารเพื่อรักษาไวรับประทาน เชน ปลารา ภาคกลาง
มีภูมิประเทศที่สมบูรณมีแหลงน้ํามากมาย ทําใหอาหารที่รับประทานในภาคกลางนั้นมีหลากหลายทั้งรสชาติ และ
วิธีการทํา เชน ตม ผัด แกง ทอด ฯลฯ อาหารภาคกลางจึงเปนที่นิยมโดยทั่วไป เชน ตมยํากุง ผัดไทย แกงเขียวหวาน
โดยนิย มรั บประทานอาหารกับข าวสวยเปน หลั กและสุด ทายภาคใตนั้ นด านอาหารถื อมีค วามโดดเด นเพราะเป น
ศูนยกลางในการติดตอคาขายจากอินเดียและจีนในอดีต วัฒนธรรมดานอาหารจึงไดรับอิทธิพลจากประเทศตาง ๆ
ดวยเชนกัน อาหารภาคใตจึงนิยมใชเครื่องเทศในการปรุงอาหาร เชน ขาวยํา แกงเหลือง แกงไตปลา เปนตน
จะเห็นไดวาลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศของแตละทองถิ่น การดํารงชีวิต ตลอดทั้งสภาพแวดลอมทาง
สังคม ลวนมีอิทธิพลตออาหารทั้งสิ้นและสิ่งเหลานี้เองที่เปนสิ่งบงบอกเอกลักษณของภูมิภาคหรือชนชาตินั้น ๆ
ในภาคเหนือนั้นยังมีพื้นที่สําคัญของประเทศอยูหลายจุดแตละทองที่มีกลุมชนตาง ๆ อาศัยอยางมากมาย
ชนกลุมหนึ่งที่อพยพเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก และตั้งถิ่นฐานอยูอยางถาวร ณ บริเวณตอนบนของประเทศ
ไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน คือ กลุมชนชาติพันธุ ไทลื้อ ซึ่งเปนกลุมชนชาติพันธุที่พูดภาษาตระกูลไท มีถิ่นฐานดั้งเดิม
อยูในเขตสิบสองปนนา ไทลื้อไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานตามหัวเมืองตาง ๆ ในภาคเหนือตอนบนในจังหวัดเชียงราย
พะเยา นาน แพร ลําปาง ลําพูนและเชียงใหม (บุญชวย ศรีสวัสดิ์, 2547 ข, หนา 5)
อําเภอเชียงคําเปนแหลงที่อยูของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากหลายหัวเมืองในเขตมณฑลยูนานทางตอนใต
และอินโดจีนทางตะวันตกเฉียงเหนือโดยตั้งหมูบานเปนหมู ๆ ใชชื่อที่อยูเดิมเปนชื่อหมูบาน เชน บานหยวน บานมาง
บานเชียงคาน เปนตน
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บุญชวย ศรีสวัสดิ์ (2547 ข, หนา 127–128) กลาวถึงชาวไทลื้อที่อาศัยอยูในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
วาตั้งถิ่นฐานอยูทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดเชียงรายเปนแหลงที่อยูของชาวไทลื้อหลายหัวเมือง ซึ่งอพยพมาจาก
เมืองพง เมืองหยวน เมืองมาง เมืองยั้ง เมืองเงิน เมืองเชียงคาน ในเขตมณฑลยูนานตอนใต ชาวไทลื้อมีอาชีพทาง
กสิกรรม ทํานา ทําสวน มีจารีตประเพณีนับถือผีตางกันเพียงเล็กนอย เชน ลื้อเมืองพงนับถือผีกินหมู สวนลื้อบางพวก
นับถือผีกินวัวตางแยกกันอยูตามประเภทของผีที่ตนนับถือ
ถึงแมชาวไทลื้อจะนับถือผีแตกตางกันและอาศัยอยูตามทองถิ่นตาง ๆ ตามผีที่ตนเองนับถือ และอาศัยอยู
ในทองที่แตกตางกันเปนผลใหผีที่ตางกันแตก็ยังมีสวนหนึ่งที่สื่อถึงเอกลักษณของชาวไทลื้อ นั่นคือ อาหาร
ชาวไทลื้อนั้นประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ทําสวน ทํานา เลี้ยงสัตว จึงใชชีวิตแบบเรียบงายใกลชิดกับ
ธรรมชาติ ดังที่บุญชวย ศรีสวัสดิ์ กลาววาชาวไทลื้อเปนคนที่อยูงายกินงายไมวาอาหารอะไรที่พอรับประทานใหอิ่มไดก็
จะไมพิถีพิถันเลือกรสชาติ นอกจากนานทีมีครั้งจะทําหาอาหารหลายอยางเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวหรือเวลามีงานพิธี
ขึ้นบานใหม งานบวชนาคหรืองานบุญอื่น ๆ ก็ฆาหมู ไก ตมสุรามาเลี้ยงพี่นองชาวบานเปนการเชื่อมความสามัคคี
ระหวางกัน (บุญชวย ศรีสวัสดิ์, 2547 ก, หนา 157)
ชาวไทลื้อนิยมรับประทานขาวเหนียวและใชถั่วเนาในการปรุงอาหารหลายประเภท และชาวไทลื้อยังนิยม
อาหารที่ตองเก็บไวในไหสําหรับไวรับประทานนาน ๆ คือ ผักสม น้ําหนอ น้ําหมี่ปู ปลาฮา ปลาจอม ฯลฯ สวนอาหารที่
เก็บไวในไหจะนํามาทําเครื่องแกงและใชอาหารเหลานี้เปนสวนประกอบเกือบทุกชนิดของการทําอาหารประเภทแกง
เลยก็วาได อาหารประเภทแกงตามปรกติมีแกงผักกาด แกงกะหล่ําปลี แกงผักบุง แกงฟกเขียว แกงฟกทอง แกง
น้ําเตา ฯลฯ และสิ่งที่ขาดไมไดนั่นก็คือ น้ําพริกผักนึ่งตองมีประจําสํารับเสมอ เมื่อเวลารับประทานจะวางกาน้ําชาไว
ขาง ๆ คอยดื่มดวย(บุญชวย ศรีสวัสดิ์, 2547 ก, หนา 158)
จะเห็ นไดว าอาหารของชาวไทลื้อ นิย มรั บประทานข าวเหนีย วและทานอาหารงา ย ๆ ในชีวิ ตประจํา วั น
อยางเชน ผัก ของปา แตอาหารที่เรียบงายเหลานี้ตางแฝงไปดวยภูมิปญญาและความละเอียดลออของชาวไทลื้อ
ถึงแมวาจะไมใชอาหารตํารับที่เลื่องลือชื่อแตภูมิปญญาของอาหารนั้นก็ถือไดวาเปนเอกลักษณของชนชาติไทลื้ออยาง
แทจริง
ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาอาหารของชาวไทลื้อที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยผูศึกษานั้นศึกษาอาหารไท
ลื้อที่ยังคงปรากฏอยูในปจจุบันเพื่อที่ศึกษาปญญาดานอาหารของชาวไทลื้ออยางแทจริง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้นอกจาก
จะทําใหทราบเอกลักษณอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาแลว ยังทําใหอนุรักษภูมิปญญาดานอาหาร
ของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาอีกดวย

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาภูมิปญญาที่ปรากฏในอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิธีการทางคติชนวิทยา โดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. การศึกษาขอมูลเบื้องตน
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลพื้นฐานชาวไทลื้อโดยศึกษาภูมิหลัง การอพยพยาย
ถิ่นฐาน
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลพื้นฐานชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
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1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาที่ปรากฏในอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยาจากเอกสารและสอบถามจากวิทยากรในทองถิ่น
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 สํารวจแหลงขอมูลเบื้องตน โดยศึกษาขอมูลเบื้อตนของชาวไทลื้อในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและสอบถามจากผูรู โดยสอบถามจากบุคคลในทองถิ่นอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยาเพื่อเสาะหาวิทยากรผูที่จะใหขอมูลดานภูมิปญญาที่ปรากฏในอาหารของชาวไทลื้อ
2.2 กําหนดคุณสมบัติของวิทยากร ดังนี้
2.2.1 เปนชาวไทลื้อที่อาศัยอยูในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาโดยกําเนิด
2.2.2 อายุ 60 ปขึ้นไป
2.2.3 มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
2.2.4 ไดรับการยอมรับจากชาวไทลื้อวาเปนผูมีความรูเรื่องอาหารพื้นบานไทลื้อ
2.3 สืบหาวิทยากรโดยการใชวิธีการ Snowball คือ เลือกจากการแนะนําของผูใหขอมูลหลักตอ ๆ กันไป
จนไดจํานวนที่ตองการหรือจนไดขอมูลครบถวน
3. การจัดกระทําขอมูล
3.1 ศึกษาขอมูลภูมิปญญาที่ปรากฏในอาหารไทลื้อจากแถบเสียงเปนลายลักษณอักษรและจากแบบ
สัมภาษณที่ไดจดบันทึกจากการสัมภาษณวิทยากร
3.2 วิเคราะหขอมูลภูมิปญญาที่ปรากฏในอาหารไทลื้อจากการถายทอดขอมูลดังกลาว
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานของชาวไทลื้อเพื่อประกอบการวิเคราะห
4.2 ศึกษาและวิเคราะหภูมิปญญาที่ปรากฏในอาหารของชาวไทลื้อจากการเก็บขอมูลจากวิทยากร
5. การเสนอผลงานวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เสนอผลงานวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห

ผลการศึกษา
การศึกษาภูมิปญญาที่ปรากฏในอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวา ชาวไทลื้อมีวิถี
ชีวิตที่ เรียบงายจึ งนําวั ตถุดิ บที่สามารถหาได งายตามบริเวณบานเรือนหรือเปนสิ่ง ที่ปลูก ขึ้นเอง เชน พื ชผัก , ถั่ว ,
หน อ ไม ฯลฯ แต ถึ ง กระนั้ น วั ต ถุ ดิ บ ต า ง ๆ ที่ ม าใช ล ว นแล ว แต แ ฝงไปด ว ยภู มิ ป ญ ญาของชาวไทลื้ อ ที่ คํ า นึ ง ถึ ง
คุณประโยชนจากการใชวัตถุดิบนั้น ๆ เชน ผักพื้นบานตาง ๆ ที่มีสรรพคุณในการรักษาและบําบัดโรคโดยชาวไทลื้อ
ยึดถือการเลือกสรรวัตถุดิบ โดยเฉพาะผักพื้นบานมาจากบรรพบุรุษจากการตั้งใจและการเลียนแบบในการประกอบ
อาหารและบรรพบุรุษจะใชวิธีการลองผิดลองถูกเพื่อใหไดพืชผัก ที่มีสรรพคุณทางยามาใชในการบําบัดรักษาหรือ
ปองกันโรคภัยตาง ๆ ดังเชน
- น้ําปูถือเปนการถนอมอาหารที่เกิดจากภูมิปญญาของชาวไทลื้อและยังสามารถนําน้ําปูไปแปรรูปหรือใช
ประกอบอาหารประเภทอื่น ๆ ไดอีกมากมาย เนื่องดวยชาวไทลื้อมีความเปนอยูที่เรียบงายจึงใชวัตถุดิบที่สามารถหา
ไดงายจากทองถิ่น แตถึงอยางไรก็ตามชาวไทลื้อนั้นยังมีความพิถีพิถันในการประกอบอาหาร เชน การทําลางปูใน
สะอาดกอนที่จะนํามาประกอบอาหาร แสดงถึงลักษณะนิสัยความรักสะอาดของชาวไทลื้อ
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- ถั่วเนาถือเครื่องปรุงที่สําคัญชนิดหนึ่งที่ชาวไทลื้อใชในการประกอบอาหาร ซึ่งชวยใหอาหารนั้นมีกลิ่น
หอมและมีรสชาติที่ถูกปาก นอกจากการนําถั่วเนามาเปนเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร ถั่วเนายังมาสามารถนํามา
แปรรูปเปนอาหารไดอีกหลากหลายประเภท เชน น้ําพริกถั่วเนา แอบ ถั่วเนา จะเห็นไดวาการทําถั่วเนานอกเหนือจาก
การถนอมอาหารแลวยังเห็นถึงความสรางสรรคความพิถีพิถันในการประกอบอาหารอีกเชนกัน
- สมผักกาดนํามาเปนเครื่องเคียงในการรับประทานกับน้ําพริก และยังสามารถทําเปน “แยมซุมผักกาด”
คือ การโขลกกับพริกหนุมปงกระเทียม แลวนําไปผสมกับสมผักกาด และผสมกับขิงทุบเล็กนอย มะเขือซอยเปนแผน
บาง ๆ ใชรับประทานเปนกับขาวคูกับปลาปง หมูปง แคบหมู หรือเนื้อสัตวอื่น ๆ
ชาวไทลื้อ นําภูมิปญญามาใชในการการถนอมอาหาร คือ การหมักดอง การตากแหง และการแปรรูป
ชาวไทลื้อจะมีวิธีการถนอมอาหารเพื่อการเก็บรักษาใหยาวนานมากยิ่งขึ้น และนํามาใชเปนเครื่องปรุง ในการประกอบ
อาหารอื่น ๆ จึงทําใหไดอาหารที่หลากหลายมากขึ้น และยังสามารถเก็บรักษาเครื่องปรุงเหลานี้ไดยาวนานขึ้นเชนกัน
นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงความพิถีพิถันในการประกอบอาหารของชาวไทลื้อถึงแมวาชาวไทลื้อจะมีวิถีชีวิตที่เรียบ
งายก็ตาม
จากการใชชีวิตที่เรียบงายของชาวไทลื้อนั้นที่จะนําสวนประกอบธรรมชาติมาใชในการประกอบอาหาร ที่มี
สวนคลายคลึงกับอาหารของชาวไทยลานนา ยังพบอาหารที่เปนเอกลักษณของชาวไทลื้อโดยเฉพาะ คือ
- แองแถะ เปนอาหารของชาวไทลื้อที่ทํามาจากใบแองแถะ ซึ่งเปนพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคลายใบโพธิ์จะ
มีข นอ อน ๆ ที่ ใต ใบ ลํ าต นเปน เถาเป นเครื อ ใบแอ งแถะเป นพื ชที่ ชาวไทลื้ อ นิย มปลูก ไว ตามรั้ วบ าน ใบแอง แถะมี
สรรพคุณเปนยาสมุนไพรแกรอนใน กระหายน้ํา และเปนยาระบาย จะเติบโตเฉพาะฤดูฝน แองแถะถือไดวาเปนอาหาร
เพื่อสุขภาพ เพราะใบแองแถะนั้นมีสรรพคุณตาง ๆ มากมายที่เปนประโยชน แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของชาวไทลื้อที่
คัดเลือกวัตถุดิบที่เปนประโยชนตอรางกาย
- น้ําพริกน้ําผัก ทํามาจากผักกาดจอนหรือผักกาดเขียวแกทั้งตน เปนการแปรรูปอาหารจากพืชผักพื้นบาน
ที่เหลือจากการประกอบอาหารคือผักกาดเขียวที่เปนตนแกไมสามารถนําไปแกงได สามารถเก็บน้ําพริกน้ําผักไวใน
กระปุกเอาไวรับประทานไดหลายเดือน ชาวไทลื้อจะนําน้ําผักที่ไดมาตํากับน้ําพริก เรียกวา “น้ําพริกน้ําผัก” ทานคูกับ
ผักลวก หรือผักสดตาง ๆ ในวิธีการทํานั้นจะเห็นถึงความละเอียดออนและภูมิปญญาที่สืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุน
เชน การนําผักกาดเขียวไปตากแดดกอนที่จํามาขย้ําเพราะจะทําใหผักกาดออนตัวและขยําไดงาย และการขาวเหนียว
ในการดองผักเพื่อใหไดรสเปรี้ยว
- ขาวแรมฟน ถือเปนอาหารหลักอีกอยางของชาวไทลื้อ เปนอาหารมีรสเปรี้ยว เผ็ด หวาน ประกอบดวย
ตัวขาวแรมฟน ขาวแรมฟนมี 2 ชนิด คือขาวแรมฟนขาวที่ทํามาจากแปงขาวเจา และขาวแรมฟนถั่วลั่นเตา และอีก
สวนประกอบหนึ่งคือน้ําสู (น้ําสูเปนเหมือนกับน้ําซุปที่ใสลงไปในขาวแรมฟน) ขาวแรมฟนถือไดวาเปนอาหารมังสวิรัติ
เพราะมีแตผัก ซึ่งถือไดวาเปนอาหารเพื่อสุขภาพอยางหนึ่ง

สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการวิจัย
จากการสํารวจและรวบรวมขอมูลอาหารของชาวไทลื้อ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สามารถวิเคราะหภูมิ
ปญญาดานอาหารของชาวไทลื้อ ดังนี้
1. การนําวัตถุดิบและสวนประกอบอื่น ๆ มาประกอบอาหาร จะคํานึงถึงคุณประโยชนและผลจากการใช
ของวัตถุดิบตาง ๆ ดังเชน
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- ใบแองแถะที่ใชในการทําแองแถะจะตองใชใบตัวเมียเทานั้น หากใชใบตัวผูเมื่อนํามาขยํากับน้ําจะไม
สามารถจับตัวเปนวุนได
- น้ําบอ เปนแหลงน้ําจากธรรมชาติ หากนํามาผสมหรือขยํากับใบแองแถะจะทําใหจับตัวกั้นเปนวุนไดเร็ว
ขึ้น
- น้ําซาวขาวเหนียว จะนิยมใชกับอาหารประเภทหมักดอง เพราะจะทําใหผัก หรือสิ่งที่ใชหมักดองนั้นเกิด
รสเปรี้ยว
- ผักพื้นบาน ผักพื้นบานของชาวไทลื้อจะสามารถหาไดทั่วไปตามบริเวณบานหรือรั้วบาน อยางเชน ใบแอง
แถะมีสรรพคุณเปนยาสมุนไพรแกรอนใน กระหายน้ําและเปนยาระบาย ผักหนาม ใชแกไอ ขับเสมหะ
2. การนําวัตถุดิบมาประกอบอาหารของชาวไทลื้อนั้นเปนการยึดถือ มาจากบรรพบุรุษโดยการสืบทอดตอ
กันมาแบบตั้งใจและการเลียนแบบในการประกอบอาหาร ซึ่งจากการสัมภาษณวิทยากรทําใหทราบวา บรรพบุรุษใช
วิธีการลองผิดลองถูกเพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยามาใชในการบําบัดรักษาหรือปองกันโรคภัยตาง ๆ เชน
- การใชปูนาในการประกอบอาหารซึ่งปูนาสามารถพบไดมากในฤดูทํานา นอกจากนี้นั้นยังเปนแหลง
อาหารที่มีโปรตีนสูงอีกดวย
- ถั่วเหลืองเปนพืชที่นิยมปลูกมากในแถบภาคเหนือและยังมีคุณคาทาง โภชนาการเปนแหลงที่ดีของไขมัน
และโปรตีนที่มีประโยชนตอสุขภาพ
- มะกอกเปนพืชที่นิยมปลูกในทองถิ่น ชาวไทลื้อจะนําผลมะกอกสุกมาประกอบอาหารเนื่องจากมีรส
เปรี้ยวอมหวานและยังมีวิตามินสูง
3. การแปรรูปเพื่อถนอมอาหารรักษาไวไดนานและสามารถนํามาปรุงรสและประกอบการทําอาหารชนิด
อื่น ๆ ตอไปได เชน
- การหมักหรือการดอง เปนการถนอมอาหารเพื่อใหเก็บรักษาไดยาวนานขึ้น โดยการเก็บไวระยะเวลาหนึ่ง
กอ ที่ จ ะนํ า มารั บ ประทาน เช น การหมั ก ถั่ ว เหลื อ งเพื่ อ นํ า มาทํา ถั่ ว เน า การดองผั ก กาดให มี ร สเปรี้ย วก อ นนํ า มา
รับประทาน
- การผึ่งแดด เปนอีกกลวิธีหนึ่งที่ชวยใหอาหารนั้นสามารถเก็บรักษาไดนานขึ้น เชน การทําถั่วเนา โดยจะ
นําถั่วเหลืองที่ผานการตมและหมักแลวมาแผและผึ่งแดดใหแหงสนิทกอนที่จะเก็บรักษา ซึ่งทําใหถั่วเนาที่ผึ่งแดดจน
แหงสนิทสามารถใชประกอบอาหารอื่น ๆ ไดอีกนาน
- การทิ้งขามคืน เปนการแปรรูปอาหารที่มักจะทําใหจับตัวกันเปนกอนหรือเปนวุนเสียกอนที่จะนํามา
รับประทาน เชน ขาวแรมฟน เปนการทิ้งน้ําแปงที่เคี่ยวกับปูนขาวจนสุก โดยจะตองทิ้งไวขามคืนเพื่อใหจับตัวกันเปน
กอนกอนรับประทาน
4. การนําอาหารที่แปรรูปแลวมาประกอบเปนอาหารชนิดอื่น ๆ เพื่อที่ทําใหไดอาหารที่หลากหลายขึ้น เชน
- ถั่วเนาแผนจะนํามาปงหรือการยาง เพื่อใหมีกลิ่นหอมกอนนํามาปรุงรสในแกงหรือน้ําพริกตาง ๆ
- ผักกาดเขียวที่ผานการหมักและตมแลวมาโขลกกับน้ําพริก ก็จะได “น้ําพริกน้ําผัก” ไวทานคูกับขาวและ
เครื่องเคียงตาง ๆ
- น้ําปูที่ทําจากการเคี่ยวปูนานํามาปรุงรสในน้ําแกงหรือทําน้ําพริกเพื่อใหมีรสชาติที่เขมขน
- แองแถะที่ถูกทิ้งไวและจับตัวกันเปนวุนแลวเมื่อจะนํามารับประทานก็จะนํามาปรุงรสเพิ่มดวยพริกปน
เกลือปน ปลาแหงปน ถั่วลิสงปน น้ํามะนาวหรือมะกอกสุก ก็จะไดอาหารที่รับประทานคูกับขาว
- Proceedings -

508

- ขาวแรมฟนที่จับตัวกันเปนกอนแลว เมื่อจะนํามารับประทานก็จะนํามาคลุกเคลากับน้ําสู (น้ําซุปที่ใสลง
ไปในขาวฟนที่หั่นเตรียมไว) กอนรับประทาน
อภิปรายผลการวิจัย
อาหารเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย มนุษยเรารับประทานอาหารเพื่อดํารงชีวิตไมวาคน
ชนชาติใดก็ตองรับประทานอาหาร และอาหารยังเปนสิ่งที่มีประโยชนตอรางกายสามารถชวยบํารุงรางกายใหแข็งแรง
รวมไปถึงการรักษาโรคตาง ๆ ไดเชนกัน ดังที่ เสาวภา ศักยพันธ (2554, หนา 65) ไดศึกษาและวิเคราะหคุณคาทาง
อาหารของชาวไทลื้อไววา อาหารไทลื้อนั้นมีคุณคาสูงในทุก ๆ ดาน เชน น้ําปู เปนอาหารที่มีแคลเซียมสูง และวัตถุดิบ
ยังสามารถหาไดจากธรรมชาติทําใหอาหารนั้นไมมีสารตกคางจึงไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูรับประทาน
อาหารบางประเภทเปนสิ่งที่สืบทอดความรูและภูมิปญญามาจากบรรพบุรุษ นอกจากอาหารพื้นบานจะไว
ใชรับประทานและมีประโยชนในการรักษาโรคแลว อาหารยังมีหนาที่สําคัญดานจิตใจ ดังที่ เปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ
(2528, หน า 136) ไดก ล าวถึ ง หน า ที่สํ า คั ญของอาหารที่ ปรากฏในอาหารพื้ น บา นของชาวไทยทรงดํ า บางระกํ า
พิษณุโลก วา อาหารพื้นบานนั้นเปนเสมือนสิ่งตอบสนองความตองการทางจิตใจ เนื่องมาจากความเชื่อที่วา หาก
บริโภคอาหารประเภทเดียวกับบรรพบุรุษแลวจะทําใหรางกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและมีอายุยืน และหนาที่
ที่ สํ า คั ญ ของอาหารอี ก ประการคื อ อาหารพื้ น บ า นเปรี ย บเสมื อ นอายุ วั ฒ นะที่ ส ามารถบํ า รุ ง ร า งกายให แ ข็ ง แรง
ตลอดจนปองกันและบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บที่ เกิดขึ้นไดเนื่องจากอาหารพื้นบานนั้นประกอบดวยสมุนไพรที่มีคุณคา
ทางอาหารและการรักษาโรคตาง ๆ
จากการศึกษาภูมิปญญาที่ปรากฏในอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา ผูศึกษาพบวา ชาวไทลื้อนั้นมีการ
คํานึงถึงการใชประโยชนจากวัตถุดิบที่ใช โดยใชผักพื้นบานในการประกอบอาหาร ซึ่งชาวไทลื้อนั้นจะยึดถือการ
เลือกสรรวัตถุดิบ โดยเฉพาะผักพื้นบานมาจากบรรพบุรุษจากการตั้งใจและการเลียนแบบในการประกอบอาหารและ
บรรพบุรุษจะใชวิธีการลองผิดลองถูกเพื่อใหไดพืชผัก ที่มีสรรพคุณทางยามาใชในการบําบัดรักษาหรือปองกันโรคภัย
ตาง ๆ และนอกจากนี้ชาวไทลื้อยังนิยมแปรรูปอาหารเพื่อเปนการถนอมอาหารใหสามารถเก็บรักษาไดยาวนานเพื่อ
สามารถนํามาประกอบอาหารไดตอไป ดังเชน การหมักดอง, การผึ่งแดด, การทิ้งขามคืน นอกจากนั้นชาวไทลื้อก็จะ
นําอาหารที่ผานการถนอมแลวมาเปนสวนประกอบในการทําอาหารชนิดอื่น ๆ เพื่อใหไดอาหารที่หลากหลายตอไป
การใชผักพื้นบานในการประกอบอาหารและการแปรรูปอาการเพื่อการถนอมอาหารของชาวไทลื้อนั้นจึงถือ
ไดวาเปนภูมิปญญาที่ชาวไทลื้อที่ไดรับการสืบทอดตอจากบรรพบุรุษและยังคงอยูมาจนถึงปจจุบัน รวมถึงยังสะทอนให
เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่ดํารงชีวิตจากธรรมชาติที่อยูรอบตัวและการใชชีวิตที่เรียบงาย
ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาภู มิ ปญ ญาที่ ป รากฏในอาหารของชาวไทลื้ อ อํ า เภอเชี ย งคํ า จั ง หวั ด พะเยาพบว า ยั ง ขาด
การศึกษาภูมิปญญาที่ปรากฏในอาหารของชาวไทลื้อในถิ่นฐานอื่น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้ สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่ง จากรองศาสตราจารยเปรมวิทย
วิวัฒนเศรษฐ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ที่ไดเอาใจใส ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และเสียสละเวลาตรวจสอบแกไขให
ถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น รวมทั้งคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใหความรูและ
แนวทางตาง ๆ และขอขอบพระคุณวิทยากร ที่ใหความรูเกี่ยวกับอาหารของชาวไทลื้อ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ผู
ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางยิ่งไว ณ ที่นี้
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หากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ มีประโยชนและคุณคาแกผูสนใจขอมอบความดีนี้ใหแกทุก ๆ ทาน
ที่กลาวมาขางตน และขอเปนกําลังใจใหแกผูศึกษาทุกทานในการศึกษาคนควาตอไป
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วิเคราะหสัญลักษณในพิธีแตงงานชาวกะเหรี่ยง บานหวยปง อําเภอทุงหัวชางจังหวัด
ลําพูน
An Analysis of the Symbols Used in Karen’s Wedding Ceremony at Ban
Huayping in Thunghuachang District, Lamphun Province
ณัฐฐิดา ปูเงิน 1* และ เปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ2
7

Natthida Poongern1* and Premvit vivattanaseth2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเครื่องใชในพิธีแตงงานของชาวกะเหรี่ยงบานหวยปง และวิเคราะห
สัญลักษณของเครื่องใชในประเพณีการแตงงานของชาวกะเหรี่ยงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ตามคติ
ความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาดวยวิธีการคติชนวิทยา ดวยการสืบหาชาวกะเหรี่ยงที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไว จากนั้นไดทําการสัมภาษณ การสังเกต และการมีสวนรวมในพิธีการแตงงาน แลวนํามาวิเคราะหและ
นําเสนอดวยการพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา
1. เครื่องใชในพิธีแตงงานของชาวกะเหรี่ยงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน นั้นประกอบดวย
เงินกอน, ไกคู, เหลาตม, เสื้อมะเดือย, กระติบขาว, ยาม, เสื้อเจาบาว,ซิ่น, น้ําตน, ผาหม, ตะกรา, กระดง, ฝายมัดมือ,
เสียม, มีด
2. เครื่องใชในพิธีแตงงานของชาวกะเหรี่ยงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูนที่ใชในการประกอบ
พิธีแตงงานดังกลาว ลวนเปนสัญลักษณอันบงบอกถึงความหมายของการเริ่มตนชีวิตครอบครัวใหม และการครองชีวิต
คู ซึ่งสิ่งดังกลาว สามารถอธิบายตามคติความเชื่อของชาติพันธุกะเหรี่ยงทั้งสิ้น
คําสําคัญ: กะเหรี่ยง เครื่องใชในการประกอบพิธีแตงงาน คติความเชื่อ

Abstract
This study aimed to study the tools used through Karen’s wedding ceremony in Ban Huayping village
in Thunghuachang district, Lumphun province, and to analyze the symbols of those tools according to Karen’s
beliefs. The study was based on folklore methodology: the Karens with the qualifications set were chosen as an
interviewee. Observation and participation in their wedding ceremony were also taken into consideration for data
collection. Then the data were analyzed and revealed descriptively.
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Findings were as follows:
1. Requisites used in the Karen’s wedding ceremony consisted of sum of money, two chickens,
distilled spirit, shits decorated with millets, a bamboo container (Kratib), a bag, a groom’s shirt, a skirt, a water
container made of clay, a blanket, a basket, a threshing basket, thread, a shovel and a knife.
2. Requisites used in the wedding ceremony of the Karen symbolized the meaning of
commencement of new family and a couple life that can be explained according to the Karen’s beliefs.
Keywords: Karen, requisites in wedding ceremony, Karen’s beliefs

บทนํา
ประเพณีมีความสําคัญอยางมากตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประเพณี
อันที่สืบทอดตอกันมานั้น เปนสิ่งที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติสืบกันมาจนเปนแบบแผนที่ดีงาม ประเพณีในสังคมใด ๆ ยอม
คงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของชาติพันธุและการดํารงชีวิตจนอาจกลาวไดวาประเพณีเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความ
เจริญรุงเรืองของมนุษย และหลอหลอมใหคนในสังคมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามัคคีกัน และชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน อาศัยความรวมแรงรวมใจของคนในชุมชน ประเพณีในชุมชนหรือสังคมสวนใหญมีความเกี่ยวของกับ
ชีวิตหรือครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งประเพณีการแตงงานเปนพิธีกรรมที่สําคัญสําหรับวิถีชีวิตของชนชาวไทยที่
จัดทําขึ้นเพื่อใหชายหญิงไดอยูกินเปนสามีภรรยากันอยางถูกตองตามประเพณี โดยเชิญญาติมิตรมารวมพิธีและเปน
สักขีพยาน นับวาประเพณีการแตงงานนั้นทุกสังคมไดใหความสําคัญ เพราะเปนบอเกิดแหงการรักษาไวซึ่งชาติพันธุ
ของตนเอง ถึงแมวาชุมชนนั้นมีการนับถือศาสนา เชื้อชาติ เผาพันธุ ภาษาที่ตางกัน และดวยความแตกตางเหลานี้
ประเพณีจึงมีความแตกตางกันไปตามบริบทของสังคม ชุมชนนั้น รวมถึงประเพณีการแตงงานที่ยอมแตกตางกันไปดวย
ประเทศไทยประกอบดวยกลุมคนหลายเชื้อชาติหลายเผาพันธุอาศัยอยู ทั้งกลุมที่ตั้งรกรากมานานแลว
และกลุมที่อพยพมาจากที่อื่น กะเหรี่ยงเปนชาติพันธุหนึ่งที่มีเปนจํานวนมากในประเทศไทย มีถิ่นฐานตั้งอยูที่ประเทศ
พมา แต หลัง จากถูก รุก ราน จึ งอพยพเขา มาอาศั ยอยูในประเทศไทย ซึ่ง ในแถบพื้นที่ จัง หวัด ลํา พูน มีก ะเหรี่ย งตั้ ง
บานเรือนอยูในเขตบริเวณอําเภอทุงหัวชาง และอําเภอลี้ บานหวยปง อําเภอทุงหัวชางเปนอีกหมูบานหนึ่งที่มีประชากร
ของกะเหรี่ยงอาศัยมายาวนาน ซึ่งในปจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีครอบครัวของกะเหรี่ยงเพิ่มจํานวนจนถึง 300 ครอบครัว
นับเปนหมูบานกะเหรี่ยงที่ใหญที่สุดในเขตอําเภอทุงหัวชาง ซึ่งการเพิ่มจํานวนครอบครัวของชนเผานั้น โดยสวนใหญจะ
สืบเนื่องการประกอบพิธีแตงงานตามประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่สืบทอดตอกันมา
ผูวิจั ยมีค วามสนใจจะศึ กษาประเพณีการแต งงานของหมูบานห วยป ง อําเภอทุ งหั วชา ง จั งหวัดลํ าพู น
เนื่องจากประเพณีการแตงงานของชาวกะเหรี่ยง ณ ที่แหงนี้ยังยึดมั่นและคงรักษาขนบประเพณีกลุมชนไวไดอยาง
เหนียวแนน โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาถึงสิ่งที่ของใชในการประกอบพิธีแตงงานอันเปนสัญลักษณที่บงบอกถึง
ความหมายของคําวาการแตงงานวาเปนการเริ่มตนชีวิตครอบครัวใหมของสังคมตามประเพณีดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง
ซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้นอกจากจะทําใหผูที่ไดทราบถึงคติความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่ไดสะทอนผานเครื่องใชในพิธี
แตงงานแลว ยังเปนแนวทางการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกลุมชาติพันธุอื่น ๆ กับกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงให
มั่นคงสืบไปอีกดวย

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเครื่องใชในพิธีแตงงานของชาวกะเหรี่ยงที่บานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
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2. วิเคราะหสัญลักษณของเครื่องใชในประเพณีการแตงงานของชาวกะเหรี่ยงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน ตามคติความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง
ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ขอมูลที่นํามาศึกษาเปนพิธีแตงงานของชาวกะเหรี่ยงที่บานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
2. วิทยากรผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
2.1 เปนชาวกะเหรี่ยงโดยกําเนิดที่มีภูมิลําเนาอยูที่บานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน และ
ปจจุบันยังคงอาศัยอยู ณ ที่ดังกลาว
2.2 มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
2.3 เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากชาวกะเหรี่ยงวามีความรูในเรื่องพิธีกรรมดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง
อยางแทจริง
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล เริ่มตั้งแตเดือน มีนาคม – ตุลาคม 2558
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบความหมายของเครื่องใชในการประกอบพิธีแตงงานของชาวกะเหรี่ยงบานหวยปง อําเภอทุงหัว
ชาง จังหวัดลําพูน
2. ทราบถึงคติความเชื่อผานเครื่องใชในการประกอบพิธีแตงงานของชาวกะเหรี่ยงบานหวยปง อําเภอทุงหัว
ชาง จังหวัดลําพูน
3. เปนแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีการแตงงานแบบดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงบาน
หวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
4. เปนสวนสําคัญในการสรางความเขาใจอันดีระหวางชาติพันธุกะเหรี่ยงกับชาติพันธุอื่น ๆ

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาขอมูลทั้งจาก
เอกสารและการปฏิบัติภาคสนาม
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ กลองถายรูป, บัตรบันทึกขอมูล, เครื่องบันทึกเสียง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การเพื่ อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล การศึ ก ษา
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนและตรวจสอบแหลงขอมูล ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย ในการขออนุญาตเก็บ
รวบรวมขอมูลในพื้นที่
2. สืบหาและตรวจสอบคุณสมบัติของวิทยากรบานหวยปง ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยากรตามประเด็นที่กําหนดไว
4. การจัดกระทําขอมูล
4.1 ถายเสียงจากเทปบันทึกเสียง และถายถอดเปนภาษาไทยกลางเพื่อความเขาใจของผูอาน
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4.2 เรียบเรียงขอมูลอยางเปนระบบเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามจุดมุงหมายในการศึกษาคนควาดังตอไปนี้
1. ศึกษาเครื่องใชในพิธีแตงงานของชาวกะเหรี่ยงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
2. วิเคราะหสัญลักษณของเครื่องใชในพิธีแตงงานของชาวกะเหรี่ยงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัด
ลําพูน ตามคติความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่อง วิเคราะหสัญลักษณในพิธีแตงงานชาวกะเหรี่ยง บานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัด
ลําพูน สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ชาติพันธุกะเหรี่ยงมีการเที่ยวสาวในชวงเวลาหลังเลิกงาน และอยูในสายตาของพอแม เมื่อชอบพอกัน และ
ตกลงปลงใจแตงงานกันก็จะมีญาติผูใหญฝายชายหาฤกษแตงงาน การเตรียมตัวจัดงานนั้นใชระยะเวลา 7 วัน เพื่อหา
หมูมารวมงาน เพื่อนเจาบาวและเพื่อนเจาสาวซึ่งเปนชายและหญิงที่บริสุทธิ์ ไมเคยผานการแตงงาน วันที่ใชแตงงาน
จะใชเวลา 2 วันดวยกัน คือ วันที่หนึ่ง เปนการเตรียมสิ่งของที่ใชในพิธีแตงงาน ใชในการทําอาหาร วันที่สอง พิธี
แตงงานแบบสมบูรณ
จากการวิเคราะหสัญลักษณในพิธีแตงงานชาวกะเหรี่ยง บานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน นั้น
พบวา เครื่องใชในพิธีประกอบดวย
1. เงินกอน
9. น้ําตน
2. ไกคู
10. ผาหม
3. เหลาตม
11. ตะกรา
4. เสื้อมะเดือย
12. กระดง
5. กระติบขาว
13. ฝายมัดมือ
6. ยาม
14. เสียม
7. เสื้อเจาบาว
15. มีด
8. ซิ่น
เครื่องใชในพิธีแตงงานของชาวกะเหรี่ยงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูนที่ใชในการประกอบพิธี
แตงงานดังกลาวลวนเปนสัญลักษณอันบงบอกถึงความหมายของการเริ่มตนชีวิตครอบครัวใหม สามารถอธิบายตาม
คติความเชื่อของชาติพันธุกะเหรี่ยง วามาจากนิทาน เรื่องเลาที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษที่ตองการใหสืบ
ทอด รักษาความเปนชนชาติกะเหรี่ยง และวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติเปนสวนใหญ เครื่องใชเหลานี้ที่ใชในพิธี
แตงงานยังสื่อความหมายในดานตาง ๆ ดังนี้
1. เงินกอนถือเปนสิ่งจําเปน ซึ่งจะตองใชในการดําเนินชีวิต อีกทั้งยังเปนเครื่องหมายที่แสดงถึงฐานะทาง
สังคม เงินกอนจึงเปนสัญลักษณของความมั่งมี และเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญยิ่งในการเขามามีบทบาทในการสราง
ครอบครัว
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เงินกอน
2. ไกคู ที่ใชในพิธีแตงงานมีดวยกัน 2 ตัว คือ ไกตัวเมีย เปนสัญลักษณของฝายหญิงที่จะตองมีพฤติกรรม
ใหเหมือนไกในฐานะแมบานแมเรือนอันแสดงถึงความขยันขันแข็ง ไกตัวผูเปนตัวแทนของฝายชาย ที่จะตองทําหนาที่ที่
จะสรางทายาทในครอบครัว และมีความขยันในการทํามาหากิน อันเปนคุณลักษณะของผูนําครอบครัว และลักษณะ
ของไกนิยมไกที่มีขนสีดําหรือสีแดงที่มีลักษณะสมบูรณ เพราะถือวาเปนสีมงคลของกะเหรี่ยงบานหวยปง
3. เหลาตมเปนเสมือนยารักษาโรค ซึ่งเมื่อนํามาใชในประเพณีแตงงาน เชื่อวาจะชวยขับไลความเจ็บปวย
ของคูบาวสาว นอกจากนั้นยังเปนสื่อกลางการสื่อสารระหวางคนและสิ่งมีอํานาจเหนือธรรมชาติที่มองไมเห็นใหรับรู
และชวยอํานวยพรในงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
4. เสื้อมะเดือยเปนสัญลักษณของหญิงสาวที่ถูกจับจองหรือการมีเจาของแลว ซึ่งสีของเสื้อมีอํานาจในการ
ขับไลความชั่วรายตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง และคุณประโยชนของมะเดือยยังจัดเปนพืชสมุนไพรในการรักษา
โรคนิ่วตามภูมิปญญาของกะเหรี่ยงที่สามารถรักษาไดในระดับหนึ่ง

เสื้อมะเดือย
5. กระติบขาว ใชใสขาวเหนียวที่ชาวบานนึ่งมาจากบานนํามารวมงานแตงงาน และมอบใหคูบาวสาวไว
เลี้ยงรับรองแขก กระติบขาวจึงเปนสัญลักษณที่สื่อถึง ความไมขัดสน ความอุดมสมบูรณของคูบาวสาวในงานแตงงาน
นั้น
6. ยาม ถือเปนของใชติดตัวของชายกะเหรี่ยงทุกคนที่ตองมีพกพาติดตัวไว จึงเปนการสื่อถึงการดําเนินชีวิต
ของชาวกะเหรี่ยงที่เรียบงาย
7. เสื้อเจาบาว เปนสัญลักษณของความเปนชายที่พรอมและเหมาะสมดวยอายุ ความคิด ความอดทน การ
รูจักแกไขปญหา และพรอมที่จะเปนผูนําของครอบครัวตนเองที่จะสรางขึ้นมา
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เสื้อเจาบาว
8. ซิ่น เปนสัญลักษณของหญิงสาวที่ถูกจับจอง มี 2 ผืน คือ ซิ่นแตงงาน ซึ่งถือเปนซิ่นที่มีความศักดิ์สิทธิ์
มากในความเชื่อของผูเฒาผูแกฝายหญิง ในดานการชวยขับไลผีราย โรคภัยไขเจ็บ หรือใหความคุมครองลูกหลาน และ
ซิ่นเขาหอ ซึ่งเจาสาวจะใชในวันสงตัวเขาหอเทานั้น
9. น้ําตน ภาชนะใสน้ําที่บงบอกถึงความเยือกเย็น มีกลิ่นหอมออน ๆ ของดินเผา บงบอกถึงคูบาวสาวจะมี
ชีวิตครอบครัวที่ราบรื่นตองอาศัยความใจเย็นของทั้งสองฝาย นอกจากนี้ชาวกะเหรี่ยงยังถือวาน้ําตนเปนจุดกําเนิดของ
กลุมชนกะเหรี่ยงอีกดวย

น้ําตน
10. ผาหม เปนสัญลักษณของความอบอุนระหวางคูบาวสาวที่จะมอบใหแกกันตลอดเวลา และเปนการ
อนุรักษเครื่องใชของเกาไมใหสูญหาย
11. ตะกรา เครื่องใชจักสานในการเก็บเกี่ยวพืชผล ขนยายสิ่งของ เปนสัญลักษณของความเปนอยูที่ดี มีแต
เพิ่มพูน
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ตะกรา
12. กระดง เปนการแสดงสัญลักษณในดานปรัชญาการดําเนินชีวิต และเปนเครื่องมือในการแสดงฝมือ
การบานการเรือน
13. ฝายมัดมือ เปนสัญลักษณของความเปนสิริมงคลในดานชีวิตคูแกคูบาวสาว
14. มีด คืออาวุธสําหรับแผวถางไรนา เปนสัญลักษณสื่อใหเห็นอํานาจและหนาที่สรางครอบครัวอันเปน
หนาที่ที่ยิ่งใหญของผูชาย
15. เสียม ใชในการเกษตรเพื่อขุดหลุมปลูกขาวไรไวรับประทานในครอบครัว เปนสัญลักษณแหงการเริ่มตน
เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตโดยผานความแข็งแกรงของเหล็ก

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวา ชนเผากะเหรี่ยงบานหวยปงยังคงมีการรักษาขนบประเพณีการแตงงานของตนเองไว
อยางเหนียวแนน ดวยวิธีการอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษจากรุนสูรุนในการสอนหลักการดําเนินชีวิตคูของตนเอง โดย
แฝงปรัชญาทางดานแนวคิดสอดแทรกลงไป ผานเครื่องใชในพิธีแตงงานของชาวกะเหรี่ยงแตละประเภท ที่บงบอกถึง
ความเปนตัวตนและแสดงคติความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงไดอยางแยบยล สามารถสะทอนภาพและแนวคิดใหบุคคลที่ได
พบเห็นพิธีและกระบวนการขั้นตอนพิธีแตงงานนั้น ไดแงคิด ขอเตือนใจ ในการใชชีวิตคูที่ไดผลนับตั้งแตอดีตมาจนถึง
ปจจุบัน สงผลใหประเพณีการแตงงานของชาวกะเหรี่ยงบานหวยปง ในแตละครั้งยังคงไดรับการสืบสานวิธี ขั้นตอน
การแตงงาน เครื่องใชในพิธีแตงงานที่หลากหลายที่มีคุณคาทางดานจิตใจของคูบาวสาว ญาติผูใหญ ชาวบานที่มา
รวมงาน และเปนการปลูกฝงความเชื่อใหแกเยาวชนไดซึมซับ รับรู สรางความภาคภูมิใจในความเปนชาติพันธุของ
ตนเอง ประเพณีแตงงานของชาวกะเหรี่ยงบานหวยปงมีวิธีการสอนทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งแนวการสอนที่ผาน
เครื่องใชในพิธีแตงงานก็ไดสอดคลองกับทฤษฎีมายาคติ คือ เครื่องใชในพิธีแตงงาน แทนสัญลักษณความหมายที่มี
อิทธิพลตอความรูสึกของมนุษย
แตหากมองดูสภาพการณสังคมในชวงเวลาที่ผานไปตามกาลเวลา และความกาวหนาของการดําเนินชีวิตที่
ทันสมัยที่ขึ้นอยูกับกระแสวิวัฒนาการของสังคมและสื่อเทคโนโลยีที่มีมากมายกวางขวาง อาจดูดกลืนความเปน
ธรรมชาติของกระเหรี่ยงบานหวยปง และขนบธรรมเนียมประเพณี การจะรักษาไวซึ่งประเพณีการแตงงานที่ดีงาม
ไมใหหายไป การสรางครอบครัวโดยอาศัยเครื่องใชเปนสื่อในการดํารงตนใหอยูเปนครอบครัวที่สมบูรณนั้น ก็ขึ้นอยูกับ
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วาคนในชุมชน บานหวยปงจะคงรักษาไวซึ่งประเพณี เครื่องใช แนวคิดอันดีงามของบรรพบุรุษใหอยูสืบทอดจากรุนสู
รุนตอไปใหไดนานที่สุดเทาใด
ขอเสนอแนะ
1. เพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้นควรศึกษาสัญลักษณเครื่องใชในพิธีแตงงานกะเหรี่ยง จากกะเหรี่ยงหมูบาน
อื่นนํามาเปรียบเทียบถึงสาเหตุความเหมือนและความแตกตางกันของเครื่องใชแตละประเภทในพิธีกรรมแตงงานของ
ชนเผากะเหรี่ยง
2. ศึกษาผลกระทบของวิวัฒนาสมัยใหมที่อาจสงผลตอประเพณีแตงงานของชาวกะเหรี่ยง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง “วิเคราะหสัญลักษณในพิธีแตงงานชาวกะเหรี่ยง บานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัด
ลําพูน” ในครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก รองศาสตราจารยเปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ
อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส
อยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารย และกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ยายหลา แกวมี ยายบัวคํา ปวงมาลัย และลุงดา คําสา ซึ่งเปนวิทยากรผูใหความรูเกี่ยวกับ
เครื่ องใช ในพิธี แต งงานของชาวกะเหรี่ย งบ านหว ยป ง อํา เภอทุ งหั วช าง จั งหวัด ลํา พูน พระครู อุป ถัม ภปุ ญญาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนที่สงเสริมและสนับสนุนใหผูวิจัยไดศึกษาตอ และคุณแมเงิน ณ ลําพูนที่เปนแรงใจใหงานวิจัย
สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ผูวิจัย จึงขอมอบสวนดีทั้งหมดนี้ใหแกเหลาคณาจารย ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปน
ประโยชน ตอผูที่เกี่ย วของ และขอแสดงความกตัญ ูกตเวทิต า แดบิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทา น สําหรั บ
ขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีที่จะรับฟงคําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามา
ศึกษา เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจัยตอไป
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โวหารภาพพจนที่ปรากฏในบทละครนอกพระราชนิพนธ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย
Figurative rhetoric style in Lakorn Nok, authored by King
Buddhaloetlanapalai
วีรยุทธ ปญญา 1* และ เปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ2
8

Weerayut Panya1* and Premvit Vivattanaseth2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโวหารภาพพจนที่ปรากฏในบทละครนอกพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็ จพระพุ ท ธเลิ ศหลา นภาลั ย โดยวิเคราะหโ วหารภาพพจน 6 ประเภท อัน ไดแ ก อุ ปมา อุ ป ลัก ษณ
บุคลาธิษฐาน อติพจน นามนัย และปฏิพากษ ในบทละครนอก 5 เรื่องคือ ไกรทอง คาวี ไชยเชษฐ มณีพิชัย และ
สังขทอง
ผลการศึกษาพบวาโวหารภาพพจนที่ปรากฏในบทละครนอก 5 เรื่อง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย มีครบทั้ง 6 ประเภท โดยใชโวหารภาพพจนแบบอุปมามากที่สุด รองลงมาเปนอุปลักษณ อติ
พจน ปฏิพากษ นามนัย และบุคลาธิษฐาน ตามลําดับ
คําสําคัญ: โวหารภาพพจน บทละครนอก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

Abstract
The purpose of the study was to explore 6 types of figurative rhetoric style; metaphor, simile,
personification, hyperbole, metonymy and paradox presented in 5 written works of Lakorn Nok by King
Buddhaloetlanapalai. These 5 written works were Kraithong, Kawee, Chaichet, Maneephichai and Sangthong.
The finding revealed that all 6 types of figurative rhetoric style were found in the 5 written works.
Metaphor was mostly used in the works, and it was followed by simile, hyperbole, paradox, metonymy and
personification respectively.
Keywords: Figurative rhetoric style, Lakorn Nok, King Buddhaloetlanapalai
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บทนํา
ละครนอก เปนศิลปะการแสดงที่มีปรากฏมาตั้งแตสมัยอยุธยา เปนละครที่ราษฎรเลนในพื้นถิ่น ซึ่งตัวละคร
เปนผูชายเท านั้น เพราะแตโบราณมี พระราชบัญ ญัติหามมิใหมี ละครผูหญิง เรื่องที่นํามาแสดงเปน ละครนอกนั้ น
สามารถนํามาแสดงไดทุกเรื่อง เวนแตเรื่องรามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา ที่เปนเรื่องสําหรับละครใน เพราะฉะนั้นบท
ละครเรื่องอื่น ๆ นอกจาก 3 เรื่องนั้น จึงเรียกวาบทละครนอก (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545,
คํานํา)
ละครนอกที่แสดงสืบทอดตอกันมาจากสมัยอยุธยา มีทั้งหมด 14 เรื่องคือ การเกด คาวี ไชยทัต พิกุลทอง
พิ ม สวรรค พิ ณ สุ ริว งศ มโนห ร า โม ง ป า มณี พิ ชั ย สั ง ข ท อง สั ง ข ศิ ล ป ชั ย สุ ว รรณศิ ล ป สุ ว รรณหงส และโสวั ต ร
นอกจากนี้ ยังมีละครนอกอีก 5 เรื่อง ซึ่งสันนิษฐานวาเปนบทละครสํานวนเกา กอนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย แตยังไมปรากฏชัดวาอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ ไกรทอง โคบุตร ไชยเชษฐ พระรถเมรี และ
ศิลปสุริวงศ (ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ, 2528, หนา 4)
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร เดิมบทละครผูหญิงของหลวง(ละครใน)เลนเรื่องรามเกียรติ์ เรื่องอุณรุท กับเรื่อง
อิเหนาเชนเดียวกับละครหลวงครั้งกรุงเกา จนมาถึงรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ทรงใหฝกหัดละครหลวงใหมีพัฒนาการดีกวาแตกอน และโปรดฯใหละครผูหญิงของหลวงแสดงละครเรื่อง
อื่น ๆ ไดเชนเดียวกับละครผูชาย จึงทรงนําบทละครนอกบางเรื่องที่สืบทอดมาแตสมัยอยุธยามาทรงพระราชนิพนธ
บทขึ้นใหมเฉพาะตอนที่จะใหละครผูหญิงของหลวงแสดง (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, คํานํา)
ในระยะตอมาไดมีบทละครเกิดขึ้นมากมาย แตบทละครที่นิยมนํามาแสดงกันอยางแพรหลาย คือ บทละคร
นอก 5 เรื่อง ไดแก ไกรทอง คาวี ไชยเชษฐ มณีพิชัย และสังขทอง อันเปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย
เนื่องจากบทละครนอกทั้ง 5 เรื่องเปนบทละครที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย ที่ทรงพระราชนิพนธขึ้นโดยทรงมีพระราชประสงคใหเปนการแสดงเพื่อปวงชน กลาวคือเปนงานระดับ
ชาวบาน ที่แตงและแสดงใหชาวบานดู ดังนั้นลักษณะเนื้อหาและสํานวนภาษาก็เปนแบบสามัญชน เขาใจไดงาย
ตลอดจนการบรรจุเพลงและการแสดงก็มีรูปแบบเฉพาะที่แตกตางไปจากละครชนิดอื่นมาก เชน เนื้อรองของบทละคร
นอก แมจะเปนเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ เชนเดียวกับละครอื่น ๆ แตบทของกษัตริยหรือบทของขุนนาง เสนาอํามาตยใน
ละครนอกจะมีลักษณะที่แสดงถึงความเปนธรรมชาติของคนทั่วไป ซึ่งจะเนนความขบขัน ความบันเทิงแกผูชม ทั้งนี้
เพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการแสดงละครนอก (ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ, 2528, หนา 4)
ดวยคุณลักษณะพิเศษของบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จึงทําให
บทละครนอกเปนที่นิยมอยางแพรหลาย และไดมีการศึกษาวิจัยบทพระราชนิพนธเหลานี้อยางกวางขวางพอสมควร
แตกระนั้นก็ยังไมมีการศึกษาดานโวหารภาพพจนอันเปนองคประกอบทางวรรณศิลปที่สําคัญอยางยิ่งในวรรณคดี
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรงใชศิลปะการประพันธอยางเชี่ยวชาญ
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโวหารภาพพจนในบทละครนอกทั้งหมด 5 เรื่อง คือเรื่อง ไกรทอง คาวี
ไชยเชษฐ มณีพิชัย และสังขทอง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเพื่อเปนการเพิ่มพูนองค
ความรู ท างด า นสุ น ทรี ย ภาพแห ง วรรณคดี ไ ทย ทั้ ง ยั ง เป น คุ ณ ค า เชิ ง วรรณศิ ล ป ด า นหนึ่ ง ในพระราชนิ พ นธ ข อง
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาบทพระราชนิพนธของพระองคทานให
กวางขวางลุมลึกขึ้นอีกดวย
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วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาวิเคราะหโวหารภาพพจนที่ปรากฏในกลอนบทละคร ของบทละครนอก 5 เรื่อง พระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย คือ ไกรทอง คาวี ไชยเชษฐ มณีพิชัย และสังขทอง

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยไดดําเนินการวิจัย ตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยตาง ๆ ในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาบทละครนอก โดยจัดแบงเอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาออกเปน
2 ประเภท คือ
1.1. เอกสารเกี่ยวกับเนื้อหา
1.1.1 โวหารภาพพจน
1.1.2 ละครนอกและบทละครนอก
1.2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโวหารภาพพจน
1.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
2. เก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูล การวิจัยนี้ไดทําการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดังนี้
2.1. ศึกษาวรรณคดีบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทั้ง 5 เรื่อง
อันไดแก ไกรทอง คาวี ไชยเชษฐ มณีพิชัย และสังขทอง
2.2. วิเคราะหโวหารภาพพจนที่ปรากฏในบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย โดยในการวิเคราะหครั้งนี้ไดยึดวิธีการแบงโวหารภาพพจนตามแนวของ ผศ.ดร. ธเนศ เวศรภาดา
2.3. จัดกระทําขอมูลโดยแยกประเภทตามกลุมโวหารภาพพจนที่ปรากฏ
3. สรุปและอภิปรายผล เมื่อวิเคราะหและจัดกระทําขอมูลแลว ผูวิจัยสรุปประเด็นการวิจัยตาม
วัตถุประสงค ที่ไดกาํ หนดไว ตามดวยการอภิปรายผลโดยการเชื่อมโยงผลการวิจัยที่ไดรับกับความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหาตลอดผลการวิจัยที่ไดศึกษามากอน

ผลการศึกษา
จากการศึกษา “โวหารภาพพจนของบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย” ทั้ง 5 เรื่อง อันไดแก ไกรทอง คาวี ไชยเชษฐ มณีพิชัย และสังขทอง ผูวิจัยพบโวหารภาพพจน ดังตอไปนี้
อุปมา (Metaphor)
อุปมา (Metaphor) คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง โดยใชคําเชื่อมคําใดคําหนึ่งตอไปนี้ “เหมือน ราว
ราวกับ เปรียบ ดุจ ประดุจ ดัง ดั่ง เฉก เชน เพียง เพี้ยง ประหนึ่ง ถนัด กล เลห ปมวา ปาน ครุวนา ปูน พาง ละมาย
แมน” (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 41) ซึ่งไดปรากฏในบทละครนอกเรื่องตาง ๆ เชน
เมื่อครั้งที่ไกรทองไดลงไปปราบชาลวัน แลวไดพบกับวิมาลา ครัน้ กลับมาไกรทองคิดถึงนาง จึงไดโกหก
ภรรยาทั้งสองวาจะไปหาพระอาจารยแตกลับลงไปหาวิมาลาโดยไดเปรียบเทียบถึงความรักของไกรทอง ดังความวา
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, หนา 307)
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คิดพลางทางเรียกวิมาลา
พี่รักนางพางเพียงจะกลืนไว

เขามาแลวแจงแถลงไข
หมายจะไมจากกันคุงวันตาย
(ไกรทอง ตอน นางวิมาลาตามไกรทองมาจากถ้ํา)
จากคําประพันธขางตน ไกรทองไดเปรียบเทียบความรักของตนที่มีตอวิมาลาวารักนางมาก ราวกับจะเก็บ
นางไวในตัวโดยจะไมพรากจากนางจนวันตาย
ไชยเชษฐอภิเษกกับสุวิญชา ตอมาไมนานสุวิญชาก็ทรงครรภและในที่สุดก็คลอดพระโอรส ซึ่งพระโอรสมี
รูปรางงดงาม ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, หนา 230)
พอวันหนึ่งนางคลอดโอรสา
รูปรางพริ้งพรอมดังกลอมกลึง

กอนหนาพระเสด็จเขามาถึง
งามแมนเหมือนหนึง่ เทวดา
(ไชยเชษฐ ตอน นางสุวิญชาถูกขับไล)
จากคําประพันธขางตน ไดเปรียบเทียบถึงรูปรางของพระโอรสของสุวิญชาวา สมสวนและงามราวกับเทวดา
เมื่อนางจันทรถูกงูพิษกัดจนสลบ ทาวพิชัยนุราชจึงไดเขามาดูอาการของนางดวยความเปนหวง จึงเอามือลูบ
หนาผากปรากฏวาหนาผากเย็นเหมือนน้ํา ไมอุนเหมือนคนปกติก็คิดวานางไดเสียชีวิตแลว ดังความวา
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, หนา 360)
นั่งลงทรงลูบปฤษฎางค
กายนางเย็นฉ่าํ ดังน้าํ ทา
ตกใจสําคัญวากัลยา
มอดมวยมรณาก็จาบัลย
(มณีพิชัย ตอน พราหมณยอพระกลิ่นขอพระมณี
พิชัยไปเปนทาส)
จากคําประพันธขางตน ทาวพิชัยนุราชไดเปรียบเทียบอาการของนางจันทรวามีรางกายที่เย็นเหมือนดังน้ํา
ไมเหมือนรางกายของคนปกติ
ในเมืองสามนตบุรี มีกษัตริยนามวาทาวสามนต มีมเหสีนามวานางมณฑา มีลกู สาวเจ็ดองค ดังความวา
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, หนา79)
มาจะกลาวบทไป
ถึงทาวสามนตเรืองศรี
เสวยราชสมบัติสวัสดี
ในบุรีสามนตพระนคร
อันองคเอกอัครชายา
ชื่อมณฑาเทวีศรีสมร
มีธิดานารีรวมอุทร
ทั้งเจ็ดนามกรตางกัน
นองนุชสุดทองชื่อรจนา
โสภาเพียงนางในสวรรค
พรั่งพรอมพระสนมกํานัล
เปนสุขนิรันดรทุกวันคืน
(สังขทอง ตอน ทาวสามนตใหนางทั้งเจ็ดเลือกคู)
จากคําประพันธขางตน เปนการเปรียบเทียบถึงความงามของรจนาวางามราวกับเทพธิดาในสวรรค
อุปลักษณ (Simile)
อุปลักษณ (Simile) คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติบางประการรวมกัน มักใชคําวา
“คือ” หรือ “เปน” เชน “ครูคือเรือจาง” “ทหารเปนรั้วของชาติ” หรือบางครั้งไมมีคําเชื่อมโยงเชน “ฝนดาวตก” เปรียบ
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ดาวตก ที่ตกพรางพรายเปนสายฝน “หัวใจกระดาษ” เปรียบหัวใจที่ไมหนักแนนเหมือนกระดาษที่บางเบาพรอมจะปลิว
ไปตามสายลม “ศึกฟุตบอล” เปรียบการแขงขันฟุตบอลเหมือนศึกสงคราม “ตะเข็บชายแดน” เปรียบรอยตอชายแดน
ของสองประเทศเหมือนตะเข็บ อุปลักษณมักจะเปรียบคํานามกับคํานามใหเห็นอยางชัดเจน แตบางครั้ง ขอความบาง
ขอความอาจตองตีความอีกชั้น เชน “ภาษางอกงาม” ขอความนี้ดูเผิน ๆ จะเขาใจวาเปนบุคคลวัต แตเมื่อพิจารณา
อยางถี่ถวนจะเห็นวา ในที่นี้กลาวเปรียบภาษาเหมือนตนไมหรือดอกไมที่งอกงามได “เราเสียเวลาไปมากแลว” เปรียบ
เวลาเปนเงินเปนทองที่เสียไปแลวไมคุมคา ในวรรณคดีไทยปรากฏใชอุปลักษณเปนจํานวนมาก เพื่อขยายจินตภาพให
แจมชัดหรือเปรียบเทียบความคิดบางประการใหลึกซึง้ ขึ้น (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 43) ซึ่งในบทละครนอกทั้ง 5
เรื่องมีการใชอุปลักษณหลายแหง เชน
การวิวาทของไกรทองกับวิมาลาไมมีทาทีวาจะจบลงโดยงาย ตางฝายตางไมยอมกัน ทําใหไกรทองเกิด
อาการนอยใจวิมาลาและไดกลาวในเชิงประชดประชัน ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545,
หนา339)
ถาพีเ่ ปนเทวาสุราฤทธิ์ จะนิมิตชาลวันขึ้นใหใหม
จะปดทองทั้งตัวใหทั่วไป
นั่นแหละจะชอบใจวิมาลา
(ไกรทอง ตอน ไกรทองตามนางวิมาลากลับไปถ้าํ )
จากคําประพันธขางตน ไกรทองไดเปรียบเทียบความนอยใจของตนที่วิมาลายังโกรธตนอยู ดวยการกลาว
ประชดประชันวาถาตัวพี่เปนเทวดา พี่จะเสกชาลวันขึ้นมาใหม ซึ่งหมายถึง การมีอํานาจหรือฤทธิ์เดชที่จะบันดาลสิ่ง
ตาง ๆ ใหมีขึ้นไปตามความปรารถนาได
คันธมาลีมีความริษยาจันทสุดาที่สาวกวา สวยกวา นางเกิดความคิดที่วาจะใหฤๅษีชุบตัวใหกลับมาเปนสาว
จึงไดใหเหลานางกํานัลจัดเตรียมของมงคลตาง ๆ มาทําพิธี โดยตองการใหทาวสันนุราชหลงนาง พรอมทั้งคิดจะทํา
รายจันทสุดา โดยไดเปรียบเทียบความคิดของนางที่จะใหจันทสดุ ากลัว ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย, 2545, หนา 462)
ทําไมกับมันอีจันทสุดา
จะตีดาใหกลัวตัวเปนหนู
ไมชานักสักหนอยมึงคอยดู
ตัวกูจะเปนสาวในคราวนี้
(คาวี ตอน นางคันธมาลีขึ้นเฝา)
จากคําประพันธขางตน คันธมาลีไดเปรียบเทียบความกลัวของจันทสุดากับหนูวา เมื่อตนไดทําพิธีชุบตัวให
กลับมาเปนสาวแลว นางจะทํารายจันทสุดา “จะตีดา ใหกลัวตัวเปนหนู” โดยใชอุปลักษณเปรียบจิตใจที่ไมเขมแข็งของ
จันทสุดาใหกลัวเหมือนหนูที่เปนสัตวที่มีนิสัยขี้กลัว หวาดระแวง
วิฬารไมพอใจยิ่ง ทีไ่ ชยเชษฐขับไลสุวิญชากับตนออกจากเมือง โดยที่ไมมีความผิด จึงไดบอกกลาวกับไชย
เชษฐ โดยไดเปรียบเทียบถึงความนากลัวของทาวสิงหล ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545,
หนา240)
แมนเจาขาพากันวายชนม ถารูถึงสิงหลยักษี
เหมันตก็จะหมดทั้งธานี
อสุรีเคี้ยวเลนเปนผักไป
(ไชยเชษฐ ตอน นางสุวิญชาถูกขับไล)
จากคําประพันธขางตน วิฬารไดเปรียบเทียบความนากลัวของยักษสิงหลที่เปรียบมนุษยมีคาเพียงกับผัก
วาเคี้ยวไดงาย ๆ ไมเหมือนเนื้อสัตว
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บุคคลวัต หรือบุคลาธิษฐาน (Personification)
บุคคลวัต หรือ บุคลาธิษฐาน (Personification) คือ การสมมุติสิ่งตาง ๆ ใหมกี ิริยาอาการ ความรูสึกเหมือน
มนุษย เชน ดวงตะวันแยมยิ้ม สายลมโลมไลเอาอกเอาใจพฤกษาลดามาลย (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 44) ซึ่งใน
บุคลวัตหรือบุคลาธิษฐานปรากฏในบทละครนอกเรื่องตาง ๆ เชน
หลวิชัยกับคาวีเคยใหสัจจะอธิษฐานกันไววา หากสองพี่นองคนใดคนหนึ่งตองประสบกับภัยอันตราย ขอให
ดอกบัวที่ทั้งสองมอบใหกันไวนั้นบันดาลใหเหี่ยวแหงใหเห็นประจักษแกอีกฝายหนึ่ง เพื่อที่อีกฝายหนึ่งจะไดไปชวยทัน
ซึ่งเปนการสรางจินตภาพของดอกบัวใหมีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย, 2545, หนา 426)
มาจะกลาวบทไป
ถึงพระหลวิชัยเชษฐา
เมื่อพระคาวีสิ้นชีวา
ในอุรารอนรุมดังสุมไฟ
จึงดูดอกปทุมทีเ่ สี่ยงทาย
ก็กลับกลายมัวหมองไมผองใส
พระเรงตระหนกตกใจ
เหตุไฉนฉะนี้เจาพี่อา
(คาวี ตอน ทาวสันนุราชชุบตัว)
จากคําประพันธขางตน เปนการพรรณนาในเหตุการณที่ ยายเฒาทัศประสาทไดเผาพระขรรคที่มีดวงใจของ
คาวีฝงอยูในนั้น ทําใหคาวีถึงแกความตาย โดยไดสรางจินตภาพใหดอกบัวที่คาวีไดใหกับหลวิชัยที่ไมมีความรูสึก
เหมือนมนุษยใหกลับมีความรูสึกเหมือนมนุษย มีความเศราหมอง มีความแหงเหี่ยวเปนสัญญาณเตือนวาคาวีไดรับ
อันตราย หลวิชัย จึงรีบมาชวยชีวิตคาวีใหฟนคืนชีพไดอยางทันเวลา
ทาวสามนตตองการแกลงพระสังข จึงมีรับสั่งใหราชบุตรเขยทั้งเจ็ดออกไปหาปลา ครั้นเมื่อถึงแมน้ําพระสังข
ไดใชวิชามนตมหาจินดาที่นางพันธุรัตแมบุญธรรมไดใหไวกอนที่จะสิ้นชีวิต ปลาทุกตัวจึงไดมารวมตัวกันตามคํา
อธิษฐาน ของพระสังข ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, หนา 120)
เมื่อนั้น
พระสังขไดสมปรารถนา
จึงตั้งสัตยอธิษฐานดวยวาจา
มัจฉาตัวใดถึงที่ตาย
จงกระโดดโลดขึ้นมาริมฝง
ใหสมหวังดังจิตที่คิดหมาย
พอสิ้นคําประกาศไมคลาดคลาย ปลาตายบนตลิ่งกลิ้งเกลื่อนไป
(สังขทอง ตอน ทาวสามนตใหลกู เขยหาเนื้อหาปลา)
จากคําประพันธขางตน เปนการพรรณนาถึงบรรดาปลาที่จะรูตัววาใกลจะตายมีกิริยาอาการเหมือนมนุษย
โดยใหกระโดดขึ้นมาบนฝง
อติพจน (Hyperbole)
อติพจน (Hyperbole) คือ การเปรียบเทียบโดยการกลาวขอความที่เกินจริง มักเปรียบเทียบในเรื่องปริมาณวา
มีมากเหลือเกิน มีเจตนาเนนขอความที่กลาวนั้น ใหมีน้ําหนักยิ่งขึ้น เชน รอนตับแตก คอแหงเปนผง รักคุณเทาฟา รอ
ตั้งโกฏิปแลว ใจดีเปนบา อกไหมไสขม ฯลฯ ดังปรากฏในบทละครนอกเรื่องตาง ๆ (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 46)
ซึ่งในบทละครนอก 5 เรื่องปรากฏอติพจนอยูหลายแหง เชน
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ไกรทองกับวิมาลากลาวคารมประชดประชันกันไปมา ไมมีทาทีจะหยุด ไกรทองหมดความอดทนจึงไดชักมีด
ออกมาเพื่อขู โดยหวังวาวิมาลาจะหยุดกลาวเหน็บตน แตกลับทําใหวิมาลาโมโห ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย, 2545, หนา 313)
ไดเอยไดฟง
ยิ่งคั่งแคนอกหมกไหม
กระทืบเทาเกาหัวแลววาไป
ชางกระไรไมคิดเวทนา
(ไกรทอง ตอน นางวิมาลาตามไกรทองมาจากถ้ํา)
จากคําประพันธขางตน เปนการกลาวเปรียบเทียบถึงความโมโหของวิมาลาที่เห็นไกรทองชักมีดออกมา โดย
หวังที่จะใหนางหยุดประชดตน ความโมโหของวิมาลานั้น “ยิ่งคั่งแคนอกหมกไหม” แสดงวาวิมาลามีความโมโหไกรทอง
มาก โมโหจนรอนดังมีไฟสุมไหมอยูในใจ
นางสนมทั้งเจ็ดเกิดความวิตก รอนอกรอนใจ เพราะกลัววาสุวญ
ิ ชาจะฟองไชยเชษฐ ที่พวกนางไดใสรายสุวิญ
ชา โดยไดเปรียบเทียบความวิตกของนางสนมทั้งเจ็ด ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545,
หนา 238)
คิดวิตกอกไหมไสขม
ในอารมณนั้นจะใครใหขับเสีย
จึงชี้หนาวานางชางทําเยีย
มาอะลิ้มอะเหลี่ยภูวไนย
(ไชยเชษฐ ตอน นางสุวิญชาถูกขับไล)
จากคําประพันธขางตน เปนการกลาวเปรียบเทียบถึงความวิตกทุกขรอนจนเหมือนกับ “อกไหมไสขม” ของนาง
สนมทั้งเจ็ด ที่กลัววาหากไชยเชษฐเห็นสุวิญชาแลวจะสงสาร อาจจะทําใหนางทั้งเจ็ดนี้เดือดรอนซึ่งคําวา “อกไหมไส
ขม” มีความหมายวา ความเปนทุกขอยางแสนสาหัส
นามนัย (Metonymy)
นามนัย (Metonymy) คือ การใชคําหรือวลีที่บงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงความหมาย
แทนสิ่งนั้นทั้งหมด เชน ใชเวที แทน การแสดง มงกุฎ พระบาท แทน กษัตริย เกาอี้ แทน ตําแหนงหนาที่ของผูบริหาร
ขาวปลา แทน อาหาร ฯลฯ (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 46) ซึ่งในบทละครนอกทั้ง 5 เรื่องมีปรากฏนามนัยอยู
หลายแหง เชน
เมื่อนางจันทเทวีถูกขับไลออกจากเมือง ชีวิตของนางลําบากอยางมาก จากที่เคยอยูในวังอยางสุขสบาย
กลับตองมาอาศัยอยูในปา หาของปาผักเผือกมันเหมือนชาวบานทั่วไป ครั้นวันหนึ่งนางออกไปหาของปา ลูกนอย
เขามา ดลจิตทําใหคิดถึง จึงรีบกลับมา ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, หนา 23)
เมื่อนั้น
พระมารดานึกในพระทัยอยู
คิดถึงลูกนอยหอยปู
เดินไปสักครูแลวจูมา
เก็บไดฟนผักเผือกมัน
สารพันกินไดที่ในปา
ใสหาบหาบเดินดําเนินมา
ไมชาครูหนึ่งก็ถึงเรือน
(สังขทอง ตอน กําเนิดพระสังข)
จากคําประพันธขางตน ผักเผือกมัน เปนนามนัยแทนอาหารที่หาไดตามปาตามเขา ซึ่งทําใหอิ่มทองได ซึ่งผัก
เผือกมัน เปนสวนหนึ่งของอาหารที่นางจันทเทวีนํามาบริโภคในขณะที่อยูในปา ดังนั้นจึงแทนอาหารทั้งหมดที่นาง
บริโภค
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กอนที่พราหมณยอพระกลิ่นไดรักษาอาการปวยนางจันทร ทาวพิชัยนุราชไดใหคําสัญญาวา ถาพราหมณ
รักษาอาการปวยใหกับภรรยาของตนจนหาย ตนจะใหทุกอยางตามที่พราหมณขอ ไมวาจะเปนทรัพยสมบัติหรือแกว
แหวนเงินทอง ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, หนา 367)
เมื่อนั้น
เจาพราหมณนบนิ้วทูลสนอง
โภไคยไอศูรยมูลมอง
แกวแหวนเงินทองไมตองการ
พระมณีพิชัยไดสัญญา
จะยอมไปเปนขากระหมอมฉาน
อยาใหเสียสัตยปฏิญาณ
จะขอรับประทานเอาตัวไป
(มณีพิชัย ตอน พราหมณยอพระกลิ่นขอพระมณีพิชัย
ไปเปนทาส)
จากคําประพันธขางตน แกวแหวนเงินทอง เปนนามนัยแทน ทรัพยสมบัติซึ่งเปนสิ่งที่มีคา ที่ยกระดับฐานะ
ของ ผูที่ครอบครองใหมีสถานะทางสังคมที่สูงขึ้น ซึ่งแกวแหวนเงินทองเปนสวนหนึ่งของทรัพยสมบัติทั้งหมดของ ทาว
พิชัยนุราชที่จะมอบใหพราหมณหากสามารถรักษาอาการปวยของนางจันทรใหหายได
ปฏิพากษ (Paradox)
ปฏิพากษ แบงยอยเปน 2 ชนิด คือ 1. ปฏิพจน (Oxymoron) คือการใชคําที่มีความหมายขัดแยงกันนํามาคูกัน
ไดอยางกลมกลืน เชน ลมหนาวพัดอาวจนหนาวเหน็บเจ็บกระดูก 2. ปฏิทรรศน (Paradox) คือการแสดงความหมาย
ที่ดูเหมือนจะขัดแยงกันหรือเปนไปไมได แตเมื่อวิเคราะหความหมายลึกลงไป อาจตีความไดอยางกลมกลืน เชน อกชล
คลาแคลวแผนปฤถพี อกใหความรูสึกอบอุนนุมนวล แตชลมีลักษณะไหล ใหความชุมชื่น ความเย็น ลักษณะทั้งสองนี้
ขัดแยงกัน แตปรากฏอยูในสิ่งเดียวกัน (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 47 อางอิงใน กาญจนา นาคสกุลและคณะ,
2521, หนา 240.4) คําปฏิพากษ อธิบาย เรียกภาพพจน oxymoron และ paradox รวมกัน ภาพพจนปฏิพากษอาจ
ปรากฏใชในภาษาพูด ในชีวิตประจําวัน เชน ไฟหนาว น้ําผึง้ ขม ศัตรูคือยากําลัง ยิ่งรีบก็ยิ่งชา รักยาวใหบั่น รักสั้นให
ตอ น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 47) ดังปรากฏในบทละครนอกทั้ง 5 เรื่อง เชน
หลังจากเกิดเหตุการณการวิวาทตบตีระหวางนางตะเภาแกว ตะเภาทองกับวิมาลา ในคืนนั้นไกรทองก็ไดเอา
อกเอาใจภรรยาทั้งสอง ภรรยาทั้งสองรูวาที่ไกรทองเอาอกเอาใจตนนั้น คงจะตองการอะไรสักอยางหนึ่งเปนแน ไกร
ทองรูวาภรรยาทั้งสองรูทันตนจึงเกิดอาการ “ยิ้มแหง” ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545,
หนา 334)
เมื่อนั้น
เจาไกรทองของขัดอัชฌาสัย
ไดฟงภรรยาวาถูกใจ
ยิ้มแหงแกลงไถลไปตามจน
(ไกรทอง ตอน ไกรทองตามนางวิมาลากลับไปถ้าํ )
จากคําประพันธขางตน เปนความขัดแยงระหวางยิ้มกับแหง ยิ้มมีลักษณะอาการที่ชอบใจมีความสดชื่น แต
แหง มีลักษณะ ไมมีน้ํา ไมสดชืน่ ลักษณะทั้งสองนี้ขัดแยงกัน แตปรากฏอยูในสิ่งเดียวกัน เปนปฏิพากษ
นางรจนาไดเสี่ยงพวงมาลัยไดเจาเงาะ สรางความไมพอใจใหกับทาวสามนตเปนอันมาก ที่มีเจาชายรูปงาม
มากมายมาใหเลือก แตไมเลือก จึงไดขับไลทั้งสองไปอยูในปา ถึงแมวาจะอยูในปา ทั้งสองก็มีความสุข หยอกเยากัน
ตามประสาคูรัก ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, หนา 102)
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อยาประมาทรูปพี่เห็นขี้เหร ไมวาเลนเปนเสนหชอบใจหญิง
ชาวรั้วชาววังไมชังชิง
อุตสาหทิ้งมาลัยมาใหเงาะ
(สังขทอง ตอน พระสังขไดนางรจนา)
จากคําประพันธขางตน เปนความขัดแยงระหวางความขี้เหรกับความชอบของผูหญิง ลักษณะทั้งสองนี้
ขัดแยงกัน แตปรากฏอยูในสิ่งเดียวกันจึงจัดเปนปฏิพากษ

สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาสุนทรียภาพดานโวหารภาพพจนของบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย 5 เรื่อง คือ ไกรทอง คาวี ไชยเชษฐ มณีพิชัย และสังขทอง พบวา สุนทรียภาพดานโวหารภาพพจนที่
ปรากฏ ในบทละครนอก 5 เรื่อง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยมีโวหารภาพพจน ครบทั้ง
6 ประเภท โดยมีสุนทรียภาพดานโวหารภาพพจนแบบอุปมามากที่สุด (พบจํานวน 40 ขอความ) รองลงมาเปนอุป
ลักษณ (พบจํานวน 29 ขอความ) อติพจน (พบจํานวน 20 ขอความ) ปฏิพากษ (พบจํานวน 13 ขอความ) นามนัย (พบ
จํานวน 11 ขอความ) และบุคลาธิษฐาน (พบจํานวน 2 ขอความ) ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ความโดดเดนของบทละครนอก 5 เรื่องพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย คือ
นอกจากจะมีเนื้อหาที่สนุกสนานและนาสนใจแลว กวียังใชโวหารภาพพจนในการปรุงแตงรสความไดอยางแนบเนียน
เกิดสุนทรียภาพ ทําใหผูอานเกิดจินตนาการ มองเห็นภาพอยางชัดเจน เกิดความเพลิดเพลิน มีความรูสึกที่ลึกซึ้งซึ่ง
สาระและอารมณอีกดวย โดยโวหารภาพพจนที่กวีใชในบทประพันธมากที่สุดคือ อุปมา เพราะเปนโวหารภาพพจนที่
สอดคลองกับวิถีของมนุษยในชีวิตประจําวัน โดยการสื่อสารของมนุษยมักจะมีการเปรียบเทียบ หรือมีการยกตัวอยาง
คํากลาว เพื่อใหการสื่อสารเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เชน
ตอนที่ไกรทองไดพาวิมาลาขึ้นมาบนเมืองมนุษย เมื่อตะเภาแกว ตะเภาทองรูเรื่องนี้ ทําใหนางทั้งสองโกรธ
วิมาลามาก จึงเกิดการทะเลาะวิวาท ตอบโตวาจากัน โดยไดเปรียบเทียบ ถึงความโกรธของตะเภาทองที่ถูกวิมาลาตอ
วา วาเจ็บแสบเหมือนถูกไฟเผา ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, หนา 321)
ไดเอยไดฟง
ตะเภาทองแคนคั่งเคืองจิต
เจ็บแสบแปลบใจดังไฟพิษ
ดวยวาถูกที่คิดก็โกรธา
(ไกรทอง ตอน นางวิมาลาตามไกรทองมาจากถ้ํา)
สวนโวหารภาพพจนที่ปรากฏนอยที่สุด คือบุคคลวัต หรือ บุคลาธิษฐาน เพราะในเนื้อหาของเรื่องกวีไดสราง
ตัวละครใหปรากฏบทบาทอยางชัดเจนจึงไมจําเปนที่จะสมมุติใหสิ่งที่ไมมีชีวิตมีกิริยาอาการ ความรูสึกเหมือนมนุษย
ซึ่งตองใชการตีความซับซอนมากขึ้นไปอีก แตกระนั้นก็ยังมีบางตอนที่กวีไดสอดแทรกบุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐานไวได
อยางแนบเนียน ซึ่งทําใหผูอานไดจินตนาการไดอยางชัดเจนยิ่งขึน้ ดังเชน
ตอนที่ทาวสามนตตองการแกลงพระสังข จึงมีรับสั่งใหราชบุตรเขยทั้งเจ็ดออกไปหาปลา ครั้นถึงแมน้ําพระ
สังขไดใชวิชามนตมหาจินดาเสกปลาทุกตัวใหมารวมตัวกันตามคําอธิษฐานของพระสังข โดยบรรดาปลาที่รูตัววาใกล
จะตาย จึงกระโดดขึ้นมาบนฝง มีกิริยาอาการเหมือนมนุษย ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย,
2545, หนา 120)
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เมื่อนั้น
จึงตั้งสัตยอธิษฐานดวยวาจา
จงกระโดดโลดขึ้นมาริมฝง
พอสิ้นคําประกาศไมคลาดคลาย

พระสังขไดสมปรารถนา
มัจฉาตัวใดถึงที่ตาย
ใหสมหวังดังจิตที่คิดหมาย
ปลาตายบนตลิ่งกลิ้งเกลื่อนไป
(สังขทอง ตอน ทาวสามนตใหลกู เขยหาเนื้อหาปลา)

จากความงามของโวหารภาพพจนที่ปรากฏในวรรณคดีบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย ทําใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองคในการใชโวหารภาพพจนในงานประพันธที่ถายทอด
ใหผูอาน มีความเขาใจ มีความเพลิดเพลินและลึกซึ้งถึงอารมณ สอดคลองกับคํากลาวที่วา “โลกวรรณศิลปเปนโลก
แหงความพิศวง อาศัยเพียงถอยคําภาษาที่เรียงรอยดวยจินตนาการอันไมรูจบของมนุษย นําพาเราเกิดอรรถรส นําพา
เราไดเรียนรูโลก และชีวิต โลกแหงความสุข ความทุกข ความรืน่ รมย ความเจ็บปวด นําพาเราไดเรียนรูจิตของมนุษย
ที่เปยมดวยอารมณ อันหลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อแบงปนความรูสึกเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของมนุษยรวมกัน เพื่อรับรู
วามนุษยเรามีความรัก มีความหวัง และมีคาแหงความเปนมนุษยเสมอกัน” (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 7)
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง “โวหารภาพพจนของบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย” การศึกษาวิเคราะหสุนทรียภาพดานโวหารภาพพจนในกลอนบทละครของบทละครนอก 5 เรื่อง พระราช
นิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย คือ ไกรทอง คาวี ไชยเชษฐ มณีพิชัย และสังขทองผูวิจัยพบวามี
ประเด็นที่นาสนใจและศึกษาไดดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะหสุนทรียภาพดานโวหารภาพพจนในกลอนบทละครของบทละครใน 3 เรื่อง พระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย คือ รามเกียรติ์ อิเหนา และ อุณรุท
2. ศึกษาวิเคราะหสุนทรียภาพดานเสียงเสนาะในกลอนบทละครของบทละครนอก 5 เรื่อง พระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย คือ ไกรทอง คาวี ไชยเชษฐ มณีพิชัย และสังขทอง
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อัตลักษณทางภาษาในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา อําเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา
Language Indentity of Funeral Abhidhamma Chanting In Bandonginta,
Amphoe Maechai, Phayao Province
พระณัฐวุฒิ สุธรรม 1* และจารุวรรณ เบญจาทิกุล2
9

Phra Natthawut Sutham1* and Charuwan Benjathikul2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณทางอวัจนภาษาและเพื่อวิเคราะหวัจ
นภาษาดานเนื้อหาคําสอนที่ปรากฏในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของบา นดงอินตา อําเภอแม ใจ จังหวัด พะเยา ผล
การศึกษา พบวา ดานอวัจนภาษา ซึ่งจะตองใชในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 1) สัญลักษณวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบพิธี
มีทั้งหมด 10 สิ่ง ไดแก โตะหมูบูชา ตะเกียงจุดไฟหนาศพ อาสนะสงฆ ตาลปตรหรือพัด ธรรมาสน ผาบังสุกุล เครื่อง
ไทยธรรม ขันสูมา ครัวทาน ขันศีล และสายโยง 2) ขั้นตอนพิธีกรรมการสวดพระอภิธรรมมีทั้งหมด 12 ขั้นตอน 3)
คุณสมบัติผูประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมมีอยู 3 กลุม ไดแก พระสงฆผูสวดพระอภิธรรม พระสงฆผูเทศนาธรรม
และมัคทายกหรือปูอาจารย 4) ทํานองการสวดพระอภิธรรม มีอยู 2 ทํานอง คือ 1) การสวดทํานองแบบพื้นเมือง 2)
การสวดแบบทํานองสังโยค
ผลการศึกษา พบวา วัจนภาษาดานเนื้อหาคําสอน1ซึ่งประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของพิธีสวดพระอภิธรรม
มีอยู 6 ดาน ไดแก เพื่อเปนการบําเพ็ญกุศลอุทิศแกผูตาย เพื่อแสดงถึงเมตตาจิตตอผูตาย เพื่อแสดงออกถึงความ
สามัคคีของเหลาญาติ เพื่อสรางความอบอุนใจแกเจาภาพ เพื่อเปนการชวยสืบตอพระศาสนา และเพื่อเปนการบําเพ็ญ
บุญที่เกิดจากการฟงธรรม12) เนื้อหาสาระธรรมบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร เปนเนื้อหาดาน ปรมัตถธรรม ไดแก
จิต คือ ธรรมชาติที่ทําหนาที่เห็น เจตสิก คือ ธรรมชาติที่ประกอบกับจิตเกิดความรูสึก นิพพาน เปนธรรมที่พนจาก
การเวียนวายตายเกิด13) อานิสงสของการสวดและการฟงสวดพระอภิธรรม คือ ทําใหเขาใจความจริงของสังขาร
ความแก ความเจ็บ และความตาย ไดระลึกถึงคุณความดีของผูตาย และทําใหมีสติไมประมาทในการดําเนินชีวิต
คําสําคัญ: อัตลักษณทางภาษา พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร สวดพระอภิธรรมศพ

Abstract
The objective of this independent study, to study the identity nonverbal and to analyze nonverbal
Content teachings appeared in liturgy funeral of Bandonginta, Amphoe Maechai, Phayao Province. The study
found that, The nonverbal, This will require in liturgy funeral, 1) the symbol of the device using the ceremony
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have all 10,1include, set of altar table, funeral Lamps, priest seat, Talipot fan, a seat for pastors preach, fabric
Requiem, Consumables, Sorry material, Flowers and candles offer to priests, and towline, 2) The steps of the
ritual the royal funeral chanting with all 12 steps, 3) the features a prayer 3 critical group, property The funeral
prayer, 3 ) features a funeral liturgy are three major groups, The monks pray, The monks, display the dharma,
And Secular leader prayer, 4) Likewise, the royal funeral chanting with prayer is 2. Likewise, is 1) the usual
prayers. Likewise, Local is like the prose does not focus on the clarity of the spell checker, 2) the prayer that
must be reluctant to sound or stop the term that is the Spelling.
The study found that, The written language Content teachings, Which contains 1) The purpose of the
liturgy, There are six areas is To give charity to the dead, To show compassion for the dead, To Unity of
deceased relatives, To create the warmth of hosts of the dead, To help continue the religion, And to merit the
result of a Buddhist teachings, 2) teachings on prayer bible seven bible is Mental is a natural act have seen, The
spiritual nature is mental factors is sense, nirvana is Out of the cycle of birth and death, 3) Virtue of Prayer And
listening to prayers, is understand truth of the fairest is senility soreness and death, commemorative goodness of
deceased, and do not underestimate the conscious lifestyle.
Keywords: A way language Identities, The Metaphysics Buddhist seven scriptures, Funeral Metaphysics prayer

บทนํา
มนุษยตองเผชิญความตายเหมือนกันกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ยอมมีวัฒนธรรม ประเพณีเขามาเกี่ยวของความตาย
ถือวาเปนสิ่งที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยงไปไมไดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อหลังการตาย โดยมีความเชื่อวาจะไดไปเกิดในนรก
หรือสวรรคก็สุดแทแตผลกรรมที่ไดกระทําเมื่อครั้งยังเปนมนุษย ทุกคนมีความกลัวในการที่จะไดไปเกิดหรือจุติในแดน
ทุคติ คือ นรก จึงเกิดพิธีกรรมตาง ๆ อันเชื่อวาจะทําใหผูตายไดไปเกิดในดินแดนสุคติภพ คือ สวรรคซึ่งความเชื่อใน
เรื่องพิธีกรรมในการตายของมนุษยเมื่อมีคนเสียชีวิตลง ในสังคมชนบทถือวาเปนงานใหญสําหรับชุมชน ทุกคนตองมี
สวนรวมชวยกันรับผิดชอบชวยเหลือกันโดยจัดพิธีงานศพใหเรียบรอยดีงามตามจารีตประเพณีของแตละชุมชน (พระ
อธิการพิพัฒนพงษ ฐานวุฑฺโฒ, 2554, หนา 1)
พิธีกรรมการสวดพระอภิธรรม เปนพิธีกรรมหนึ่งที่แทรกอยูในพิธีกรรมเกี่ยวกับศพมีวัตถุประสงค 7 ประการ
ดังนี้ ทองพูล บุณยมาลิก (2542, หนา 26-27 อางอิงใน พระมหายุทธกิจ นามชื่น,12551,1หนา 5) 1)1เพื่อความอบอุน
ใจแก เ จ า ภาพ เพราะพระสงฆ มีบ ทบาทในฐานะเป น ที่ พึ่ง ทางใจแก ช าวบ า น เมื่อ ชาวบ า นมี ค วามทุ ก ข เดื อ ดร อ น
พระสงฆจะหาวิธีเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกชาวบานดวยการนําธรรมะมาสวด12)1เพื่อเปนเพื่อนผูตายและเปน
เพื่อนเจาภาพงานศพ ธรรมเนียมชาวพุทธในประเทศไทยใชเวลาหลายวันในการจัดพิธีศพแกคนตาย13)1เหตุผล
ประการหนึ่งที่มีการนําพระอภิธรรมปฎกมาสวดในงานศพ ก็เพราะเชื่อวาการฟงสวดพระอภิธรรมเปนการตอบแทน
บุญคุณของผูตาย 4) เปนการชวยสืบตอพระศาสนา เพราะการทรงจําพระพุทธพจนเปนการสืบตอพระศาสนาอยาง
หนึ่ง 5)1เปนเหตุบําเพ็ญบุญอยางหนึ่งของญาติผูอยูเบื้องหลัง คือบุญที่เกิดจากการฟงธรรม1(ธัมมัสวนามัย) เพื่อเปน
การอุทิศกุศลแกผูตาย 6)1เปนการอุปถัมภบํารุงพระสงฆใหทําหนาที่ดํารงศาสนาสืบไป 7) เพื่อใหคนที่มีชีวิตไดมรณา
นุสติไมใหประมาทในการดํารงชีวิต
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วัต ถุ ป ระสงค 7 ประการดั ง ที่ ก ลา วมานั้ น แท ที่จริ ง แล ว เพื่ อ ให ผูฟ ง ได ฟ งธรรมะ โดยเฉพาะเนื้อ หาพระ
อภิธรรมที่กลาวถึงปรมัตถธรรม คือ สภาวะที่มีอยูจริงโดยความหมายสูงสุด 4 ประการคือ จิต เจตสิก รูป และ
นิพพาน1(พระมหายุทธกิจ นามชื่น, 2551, หนา 6)
จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องอัตลักษณทางภาษาในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
ของบานดงอินตา อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา เพราะวาการสวดบําเพ็ญบุญกุศลใหแกผูตายในขณะที่รางยังไมไดทํา
การฌาปนกิจนั้น โดยเฉพาะกลางคืนจะตองมีการสวดพระอภิธรรมซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวา การสวดพระอภิธรรม
ประจํายามหนาศพ ในพิธีสวดพระอภิธรรมการบําเพ็ญบุญกุศลจะจัดกี่วันกี่คืนนั้นขึ้นอยูกับเจตนาและกําลังทรัพยของ
เจาภาพที่จะตองนิมนตพระสงฆมาเปนผูสวดพระอภิธรรมและจําเปนตองเชิญมัคทายกมาเปนผูนําแขกกลาวคํา
อาราธนาศีล 5อาราธนาธรรม ฯลฯ รวมดวย โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา อัตลักษณทางภาษาในพิธีสวดพระ
อภิธรรมศพ และเพื่อวิเคราะหวัจนภาษาดานเนื้อหาคําสอนที่ปรากฏในคําสวดอภิธรรมศพ อันจะทําใหเกิดความรู
ความเขาใจในพิธีสวดพระอภิธรรมศพทั้งดานภาษาและเนื้อหาสาระธรรม ซึ่งจะนําไปสูการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
ใหอยูสืบไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณทางอวัจนภาษาในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา อําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา
2. เพื่อวิเคราะหวัจนภาษาดานเนื้อหาคําสอนที่ปรากฏในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา อําเภอ
แมใจ จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรตนของการวิจัย

ตัวแปรตามของการวิจัย
อวัจนภาษา
- สัญลักษณ, ขั้นตอนการสวด, คุณสมบัติ
ผูประกอบพิธี, ทํานองสวด

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วัจนภาษา
- เนื้อหาคําสอน
- ทํานองสวด

วิธีการศึกษา
การวิ จัย นี้ เป นการศึ กษาอั ต ลัก ษณ ทางภาษาในพิ ธีส วดพระอภิ ธรรมศพของบ านดงอิ นตา อํา เภอแม ใ จ
จังหวัดพะเยา โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ผูศึกษาไดกําหนดประชากรที่เปนผูประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม
ศพของหมูบานดงอินตา ไดแก พระสงฆจํานวน 11 รูป และมัคทายก จํานวน 1 คน กลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดเกณฑ
การเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตองเปนผูมีความรูในดานพิธีสวดพระอภิธรรม โดยเคยประกอบพิธีสวด
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พระอภิธรรมมาอยางนอย 5 ป ขึ้นไป และเปนผูประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมในหมูบานดงอินตา ไดกลุมตัวอยางตาม
การเลือกแบบเจาะจง ดังนี้11) พระสงฆผูเชี่ยวชาญดานพิธีกรรมและการนําสวด จํานวน 2 รูป 2)1พระสงฆผูรวมสวด
พระอภิธรรมศพ จํานวน 2 รูป 3) มัคทายกดานพิธีสวดพระอภิธรรม จํานวน 1 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษา ใชเครื่องมือในการศึกษา 2 อยางคือ11) แบบ
สัมภาษณ 3 ชุด เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง และแบบบันทึกการสังเกตการณ ไดแก 1.1) สําหรับสัมภาษณ
พระสงฆผูเชี่ยวชาญดานพิธีกรรมและการนําสวดพระอภิธรรม 1.2)1สําหรับสัมภาษณพระสงฆผูรวมสวดพระอภิธรรม
และแบบบันทึกการสังเกตการณประกอบพิธีกรรมการสวดพระอภิธรรม12) อุปกรณที่ใชการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
กลองถายภาพ และเครื่องบันทึกเสียง
3.1การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ
แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง (Semi standardized or guided – semi structure or focused interview) โดยมีขั้นตอนใน
การสรางดังนี้ 1) ศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพิธีสวดพระอภิธรรม 2)1กําหนด
ขอบเขตของแบบสัมภาษณโดยใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพท 3) ดําเนินการสรางแบบสัมภาษณ
แลวนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง
เกี่ยวกับสํานวนภาษาให เขาใจงายและตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 4) นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 5) นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับวิทยากรที่ไมใชกลุมตัวอยางใน
การวิจัย เพื่อพิจารณาวาแบบสัมภาษณนั้นใชไดจริงมากนอยเพียงใด หากมีขอบกพรองก็นํามาแกไขอีกครั้ง กอนที่จะ
นําไปใชจริง
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งที่เปนทุติยภูมิ คือ การเก็บรวบรวมขอมูล
ดานเอกสาร ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมแลวกําหนดแนวทางการวิเคราะห
เนื้อหาดานหลักธรรมที่ปรากฏในบทสวดพระอภิธรรมและอาศัยแนวทางการวิเคราะหวรรณกรรมพิธีกรรม ไดแก
ดานระบบคําระบบประโยค โครงสรางเนื้อหาตลอดจนวิเคราะหภาพสะทอนความเชื่อที่ถายทอดผานเนื้อหาบทสวด
พระอภิธรรม และปฐมภูมิ คือ การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 1) เมื่อมีการประกอบพิธี
กรรมการสวดพระอภิธรรม ผูศึกษาจะเดินทางไปหมูบานแหงนั้น เพื่อเขาไปเก็บขอมูลในพิธี พรอมบันทึกเสียงสวดพระ
อภิธรรม เพื่อมาศึกษาวิเคราะห12) ทําหนังสือแจงวิทยากรนัด วัน เวลา สถานที่ และแจงรายละเอียดวัตถุประสงคใน
การสัมภาษณ 3) ผูศึกษาเดินทางสัมภาษณวิทยากรในวัดที่ทานจําพรรษา 4) นําขอมูลที่เปนการสวดมาถอดความ
แลวจัดพิมพแลวศึกษาวิเคราะห 5) นําผลวิเคราะหใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 6) ปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
5.1การวิเคราะหขอมูล1ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดจัดกลุมขอมูลแยกขอมูลแลววิเคราะหตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาที่กําหนดในเชิงคุณภาพ โดยการนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห

ผลการศึกษา
ผลวิเคราะหการศึกษาอัตลักษณทางภาษาในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา อําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา สรุปผลได 2 ดาน ดังนี้
1. ดานอวัจนภาษา
1.1 สัญลักษณวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา ในพิธีสวดพระ
อภิธรรมศพของบานดงอินตา วัสดุอุปกรณที่ใชประกอบพิธีมีทั้งหมด 10 สิ่ง ไดแก 1) โตะหมูบูชา 2) ตะเกียงจุดไฟหนา
- Proceedings -

533

ศพ 3) อาสนะสงฆ 4) ตาลปตรหรือพัด 5) ธรรมาสน 6) ผาบังสุกุล 7)1เครื่องไทยธรรม 8) ขันสูมาครัวทาน 9) ขันศีล
10) สายโยง
1.2 ขั้นตอนพิธีกรรมการสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา มีอยู 12 ขั้นตอน ดังนี้ 1)1จุดธูปเทียน
บูชา พระรัตนตรัย 2) ประเคนขันศีลและอาราธนาศีล 3) พระสงฆเริ่มสวดพระอภิธรรม 4) กลาวคําอาราธนาธรรม 5)
แสดง พระธรรมเทศนา 6) กลาวคําสูมาคัวตาน 7) กลาวคําถวายเครื่องไทยธรรม 8) ทอดผาบังสุกุล 9) พระสงฆ
พิจารณาผาบังสุกุล1 10)1ถวายจตุปจจัยเครื่องไทยธรรมแดพระสงฆ111)1พระสงฆสวดอภิธรรมอนุโมทนา112) มัคทายก
นํากลาวคํากรวดน้ําแบบพื้นเมืองเหนือและขอขมาพระรัตนตรัย
1.3 คุณสมบัติผูประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบพิธีที่สําคัญมีอยู 3 กลุม
ไดแก 1) พระสงฆผูสวดพระอภิธรรม ตองเปนพระสงฆที่สามารถทองจําบทสวดไดและรูระเบียบพิธีสวดพระอภิธรรม
พอสมควร 2) พระสงฆผูเทศนาธรรม คือ พระสงฆที่รวมสวดพระอภิธรรม จํานวน 1 รูป หรือพระสงฆที่เจาภาพงาน
ศพนิมนตมาเทศนาธรรมกรณีพิเศษ 3) มัคทายกหรือปูอาจารย1ตองทองบทสวดกลาวนําตาง ๆ ได เชน คําอาราธนา
ศีล 5 คําอาราธนาธรรม ฯลฯ และรูระเบียบพิธีขั้นตอนของพิธีสวดพระอภิธรรมเปนอยางดี
1.4 ทํานองสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา ผลการศึกษาพบวา มีการสวดอยู 2 ทํานอง คือ 1)
การสวดทํานองแบบพื้นเมือง1ไมเนนความชัดเจนของตัวสะกดมากนัก12)1การสวดแบบทํานองสังโยค1คือ1การสวดที่
ตองเอื้อนเสียงหรือหยุดหายใจตรงคําที่เปนตัวสะกดเปนหลัก ทั้งสองทํานองดังกลาวจะใชภาษาบาลีในการสวดพระ
อภิธรรมเจ็ดคัมภีร
2. ดานวัจนภาษา ผลการศึกษา วิเคราะหวัจนภาษาดานเนื้อหาคําสอนในพิธีสวดพระอภิธรรม ซึ่งเปนการ
วิเคราะหจากบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีรที่แปลเปนไทยเทานั้น ซึ่งมีทั้งหมด 7 บท สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
จากการวิเคราะหเนื้อหาคําสอนที่ปรากฏในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ผูศึกษาไดกําหนดหัวขอไว 3 ประเด็นดังนี้ 3.1)
วัตถุประสงคของพิธีสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา มีอยู 6 ดาน 1) เพื่อเปนการบําเพ็ญกุศลอุทิศแกผูตาย 2)
เพื่อแสดงถึงเมตตาจิต และแสดงถึงความกตัญูกตเวทีตอผูตาย 3) เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของเหลาญาติ 4)
เพื่อสรางความอบอุนใจแกเจาภาพ 5) เพื่อเปนการชวยสืบตอพระศาสนา 6) เพื่อเปนการบําเพ็ญบุญของญาติผูอยู
เบื้องหลัง 3.2) เนื้อหาสาระธรรมบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร1ผลการศึกษาพบวา เนื้อหาจะเปนดานปรมัตถธรรม 4
อันไดแก 1) จิต คือ ธรรมชาติที่รูสัมผัสถูกตอง 2) เจตสิก คือ ธรรมชาติที่ทําใหเกิดความรูสึก นึก คิด 3) รูป คือ
ธรรมชาติที่แตกดับ ยอยยับ สลายไป 4) นิพพาน เปนธรรมชาติที่พนจากกิเลส พนจากการเวียนวายตายเกิด 3.3)
อานิสงสของการสวดและการฟงสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา 1) ทําใหผูฟงไดเขาใจความจริงของสังขาร คือ
ความแก ความเจ็บ และ ความตาย 2) ไดระลึกถึงคุณงามความดีของผูตาย 3) ทําใหคนที่มารวมงานฟง มีสติระลึก
ถึงอยูเสมอวา ความตายอาจมาเยือนไดทุกวินาที ทุกลมหายใจเขาออก ไมควรประมาทในการดําเนินชีวิต เปนตน
1

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา อัตลักษณทางภาษาในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
สามารถอภิปรายผลได 2 ดาน ดังนี้
1. ดานอวัจนภาษา จากการศึกษาอวัจนภาษาในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1.1 สัญลักษณวัส ดุอุปกรณที่ใชประกอบพิธี ผลการศึกษาพบวา มีอยู 10 สิ่ง ไดแก 1) โตะหมูบูชา
หมายถึง การบูชาพระรัตนตรัย 2) ตะเกียงจุดไฟหนาศพ หมายถึง การเตือนสติผูยังมีชีวิตอยูใหดําเนินชีวิตไปในทาง
สวาง 3) อาสนะสงฆ เพื่อใหพระสงฆนั่งสวดพระอภิธรรม 4) ตาลปตรหรือพัด เพื่อใหพระสงฆถือบังหนาขณะสวด
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พระอภิธรรม 5) ธรรมาสน เพื่อใหพระสงฆนั่งแสดงธรรม 6) ผาบังสุกุล เพื่อถวายพระสงฆนําไปนุงหม 7) เครื่องไทย
ธรรม เพื่ออุทิศใหกับผูตายโดยผานพระสงฆ 8) ขันสูมาครัวทาน เพื่อขอขมาโทษสิ่งของตาง ๆ กอนถวายพระสงฆ 9)
ขันศีล เพื่อถวายสักการะพระสงฆกอนรับศีล 5 10) สายโยง เพื่อใชโยงจากโลงศพทอดวางผาบังสุกุล ซึ่งสัญลักษณ
วัสดุอุปกรณที่สื่อสารทางอวัจนภาษาในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของหมูบานดงอินตา สอดคลองกับ อวยพร พานิช
และคณะ (2543,1หนา 5) ที่ไดใหความหมายของอวัจนภาษาไววา หมายถึง ภาษาที่ไมใชถอยคํา เปนภาษาซึ่งแฝงอยู
ในถอยคํา กิริยาอาการตางๆ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการแปลความหมาย เชน การตรงตอเวลา การยิ้มแยม
สถานที่ สิ่งของ เปนตน สั ญลักษณวัสดุอุ ปกรณที่ใชประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพหมูบานดงอิ นตานั้นยังเป น
เครื่องมือสื่อสารทางประเพณีวัฒนธรรมไดปฏิบัติสืบทอดกันมาในชุมชนหมูบานดงอินตาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งมี
ความสอดคลองกับ รณยุทธ เอื้อไตรรัตน (2557, บทคัดยอ) ที่พบวา อวัจนภาษาที่ใชสื่อสารในอดีตยังคงพบใชสื่อสาร
ในสังคมปจจุบัน ซึ่งสะทอนใหเห็นวัฒนธรรม คานิยม วัตถุบางประการ ที่สังคมไทยใหความสําคัญตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน
1.2 ขั้นตอนพิธีกรรมการสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา มี 12 ขั้นตอน รูปแบบขั้นตอนพิธีสวด
พระอภิธรรม เปนพิธีที่จัดเพื่อเปนการเตรียมความพรอมดานปจจัยเครื่องอาศัยเพื่อการดํารงชีวิตอยูในโลกหนา
สําหรับผูตาย กลาวคือการไดระลึกถึงความตายที่จะมีแกตนไมชาก็เร็วโดยยึดผูตายเปนตัวอยางเพื่อใหดําเนินชีวิตดวย
ความไมประมาท อันจะสงผลตอการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ สุเมธ เมธาวิทยกุล (2532
หนา 1) กลาววา พิธีกรรม หมายถึง การกระทําที่คนเราสมมติขึ้น เปนขั้นตอน มีระเบียบวิธีเพื่อใหเปนสื่อ ซึ่งทําใหเกิด
ความสบายใจและมีกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตแฝงปรัชญาธรรมไว
1.3 คุณสมบัติผูประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบพิธีที่สําคัญมีอยู 3 กลุม
ไดแก 1) พระสงฆผูสวดพระอภิธรรม 2) พระสงฆผูเทศนาธรรม 3) มัคทายกหรือปูอาจารย นับเปนองคประกอบที่
สําคัญในพิธีสวดพระอภิธรรมที่จะขาดไมไดเมื่อมีการตายเกิดขึ้นไมวาจะเปนการตายรายตายดีก็ตาม ซึ่งการประกอบ
พิธีส วดพระอภิธ รรมศพพระสงฆ ที่จะมาสวดร วมกันจะตอ งมีค วามชํา นาญและเคยสวดดว ยกัน มากอนบางแล ว
โดยเฉพาะรูปที่แสดงพระธรรมเทศนาจะตองมีความเชี่ยวชาญในดานหลักธรรม คําสอนที่มาจากพระอภิธรรมปฎก ซึ่ง
สอดคลองกับ ทองหลอ1วงษธรรมา (2536, หนา 187)1ไดกลาววา พระอภิธรรมปฎกหรือเรียกสั้น ๆ1วา1พระอภิธรรม
1เปนหมวดที่ ประมวลพุทธพจน อันเกี่ ยวกับหลักธรรมที่ เปนวิ ชาการวาด วยเรื่องของ ปรมัตถธรรมล วน ๆ ยกตั วอยา ง
เชนเมื่อกลาวถึงบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ทางพระอภิธรรมถือวาบุคคลนั้นไมมี มีแตสิ่งซึ่งเปนที่ประชุมรวมกันของ จิต
เจตสิก รูป เทานั้น
1.4 ทํานองสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา ผลการศึกษาพบวา มีการสวดอยู 2 ทํานอง ไดแก
1) การสวดทํานองแบบพื้นเมือง 2) การสวดแบบทํานองสังโยค ซึ่งทั้งสองทํานองนี้จะใชบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร
ในการสวดใหมีความไพเราะ ซึ่งสอดคลองกับ ราชบัณฑิตยสถาน (2556, หนา 1140) ที่ใหความหมายวา การสวดทาง
พระพุทธศาสนานั้น เสียง ลํานําและจังหวะที่เกิดขึ้นในการสวดนั้นจะเรียกโดยรวมวา “ทํานองสวด” ซึ่งแตละลักษณะ
จะมีชื่อทํานอง เชน ทํานองสังโยค ทํานองมคธ ทํานองสรภัญญะ เปนตน สามารถอภิปรายผลไดวา การสวดทํานอง
แบบพื้นเมือง คือ การสวดติดกันไปเรื่อย ๆ ไมเนนความชัดเจนของตัวสะกดมากนัก และทํานองการสวดแบบสังโยค
คือ การสวดที่ตองเอื้อนเสียงหรือหยุดหายใจตรงคําที่เปนตัวสะกดเปนหลัก1ซึ่งสอดคลองกับ ทองพูล บุณยมาลิก
(2542, หนา 55-56) ที่ไดอธิบายการสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีรเปนการสวดแบบธรรมที่พระสงฆหลายรูปมาสวด
รวมกัน และมีขอตกลงรวมกันวาจะหยุดผอนเสียงหรือหยุดหายใจตรงไหนขอตกลงอันนี้เองที่กลายมาเปนแบบแผน
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หรือทํานองของการสวด การสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีรนี้ใชทํานองสวดแบบสังโยคเปนหลักสําคัญ กลาวคือการสวด
ที่ตองเอื้อนเสียงและหยุดหายใจตรงคําที่มีตัวสะกดเปนหลัก
2. ดานวัจนภาษา
จากการวิเคราะหวัจนภาษาดานเนื้อหาคําสอนที่ปรากฏในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ สามารถอภิปรายผลได
ดังนี้
2.1 วัตถุประสงคของพิธีสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา มีอยู 6 ดาน 1)1เพื่อเปนการบําเพ็ญกุศล
อุทิศแกผูตาย 2) เพื่อแสดงถึงเมตตาจิตความรัก ความอาลัย ความกตัญูกตเวทีตอผูตาย 3) เพื่อแสดงออกถึง
สามัคคีของเหลาญาติผูตาย 4) เพื่อสรางความอบอุนใจแกเจาภาพ 5) เพื่อเปนการชวยสืบตอพระศาสนา 6) เพื่อเปน
การบําเพ็ญบุญอยางหนึ่งของญาติผูอยูเบื้องหลัง เพื่อเปนการอุทิศกุศลแกผูตาย การสวดพระอภิธรรมนั้นโดยมากจะ
สวดเปนภาษาบาลีคนฟงไมรูเรื่องจึงนึกวาสวดใหคนตาย แตแทจริงแลวเปนการสวดเพื่อสอนคนที่ยังมีชีวิตอยูเพื่อที่จะ
ไดนําหลักธรรมไปปฏิบัติใหเกิดผลดีในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับ พระครูกัลยาณธรรมโฆษ (2555, บทคัดยอ) ที่
พบวา ความตาย คือกระบวนการจบของชีวิต หมายถึงการสิ้นใจ, การสิ้นสภาพของการมีชีวิต แนวคิดเรื่องความตาย
ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท1มองวาความตายเปนเรื่องปกติธรรมดาของชีวิต1แตสาระแหงการตายนํามาเปนเครื่อง
เตือนสติไมใหประมาท มัวเมาในวัยในชีวิต เปนอุปกรณในการสอนธรรม ใหบรรลุมรรคผลตอชีวิต
2.2 เนื้อหาสาระธรรมบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร ในการวิเคราะหเนื้อหาสาระธรรมที่ปรากฏใน
พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร ผลการศึกษาพบวา เนื้อหาที่เกี่ยวของของกับบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีรที่ใชสวดในงานศพ
จะเปนเนื้อหาดานปรมัตถธรรม 4 อันไดแก 1) จิต คือ ธรรมชาติที่ทําหนาที่เห็น ไดยิน รับกลิ่น รับรส รูสัมผัสถูกตอง
2) เจตสิก คือ ธรรมชาติที่ประกอบกับจิต ปรุงแตงจิต ทําใหเกิดความรูสึก นึก คิด 3) รูป คือ ธรรมชาติที่แตกดับ ยอย
ยับสลายไป 4) นิพพาน เปนธรรมชาติที่พนจากกิเลส พนจากการเวียนวายตายเกิด เปนธรรมที่ดับกิเลส ดับทุกข
นิพพาน ซึ่งสอดคลองกับ พระมหายุทธกิจ นามชื่น (2551, บทคัดยอ) ที่พบวา เนื้อหาที่กลาวถึงปรมัตถธรรม 4
ประการคือ จิต เจตสิก1รูป และนิพพานจะพบในบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร ธรรมเหลานี้ลวนแตเปนธรรมคําสอน
ของทางพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวของเกี่ยวกับการ เกิด แก เจ็บ ตาย ของมนุษยทั้งสิ้น
2.3) อานิสงสของการสวดและการฟงสวดพระอภิธรรม อานิสงสในการสวดและการฟงสวดอภิธรรม
ผลการศึกษาพบวา 1) ทําใหผูฟงไดเขาใจความจริงของสังขารที่เกิดมาแลวก็จะตองพบกับความแก ความเจ็บ และ
ความตาย 2) ไดระลึกถึงคุณงามความดีของผูตาย 3) ทําใหคนที่มารวมงานฟง มีสติระลึกถึงอยูเสมอ ไมประมาทใน
การใชชีวิต จากเหตุผลดังกลาวของอานิสงสของการฟงสวดพระอภิธรรมยังมีผลในดานการสรางความสัมพันธที่ดีงาม
ในสังคมเพราะถือวาเปนพิธีกรรมอยางหนึ่งที่อยูในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ เนาวรัตน นามวงศ (2543, หนา 17) กลาว
วา พิธีกรรมทางศาสนาแสดงใหเห็นถึงการจัดระเบียบทางสังคมอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังสะทอนถึงวิธีคิดและภูมิ
ปญญาของชาวบาน ที่เปนแบบแผนทางวัฒนธรรม กลอมเกลาจิตใจในสังคมสอดคลองกับ สุเมธ เมธาวิทยกุล (2532,
หนา 1) กลาววา พิธีกรรม หมายถึง การกระทําที่คนเราสมมติขึ้นเปนขั้นตอน มีระเบียบวิธีเพื่อใหเปนสื่อ หรือหนทางที่
จะนํามาซึ่งความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว ซึ่งทําใหเกิดความสบายใจและมีกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรนําเนื้อหาคําสอนที่ปรากฏในพิธีสวดพระอภิธรรม ไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันอยูรวมกับ
สังคมใหเกิดสุขได
1
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2. ควรนําแนวทางอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมงานศพที่ถูกตองไปใชใหตรงตามหลักพระพุทธศาสนา
ไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสูญหายไปจากชุมชน
3. ควรทําความเขาใจลําดับขั้นตอนและการใชสัญลักษณวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อเปน
ประโยชนในการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่ถูกตองดีงามตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมการสวดอภิธรรมศพตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันวามีการเปลี่ยนแปลง
ประเพณีในดานใดและสงผลกระทบตอบริบททางสังคมอยางไรบาง
2. ควรศึกษาปริศนาธรรมที่แฝงอยูในขั้นตอนและอุปกรณในการประกอบพิธีกรรมสวดพระอภิธรรมศพเพื่อ
สืบทอดใหชนรุนหลังไดรูตอไป
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Development of Communication Skills of Grade 2 Students through Animation
Cartoon Clips
ชญาณิศา ธรรมยศ 1* คมกฤช ตาชม2 และ สนิท ยืนศักดิ์3
10

Chayanisa Thammayot1* Khomkrit Tachom2 and Sanit Yeunsak3
Abstract
This study is the experimental research adopting one – group pre-test – post-test design. The
participants were grade 2 students of La –or Utis Demonstration School, Lampang center, undertaken during
August to October 2015 in order to improve 23 students’ communication (listening and speaking) skills by using
animation VDO clips as teaching media. The study was based on instrumental devices including 11 instruction
plans, 11 animation clips, pre-test and post-test and questionnaires. The entire research instruments had been
evaluated by 3 experts of teaching, SLA and teaching media. The students did the pre-test before and the
post-test after the implementation of 11 lessons. The pre-test and post-test were divided into 2 types; listening
tests and speaking tests. The listening test was administered by listening to the soundtrack from computer and
choosing the correct answers in the test paper. For the speaking test, the American English teacher was invited
as an examiner. The students had to perform the conversation with him one by one. All questions in the
conversation were relevant to the lesson and animation VDO clips introduced to the students. After finishing the
conversation, the American English teacher rated the students speaking proficiency by following the speaking
scoring rubrics and made some comments on each student speaking proficiency. The scores of pre-test and
post-test had also been analyzed using T-test.
Keywords: ESL, Media, Animation clip, Communication, Listening

Introduction
In the present day English is a very important language in the world because it has become the
international language that is widely used for communication in all activities (Napat, 2014) and English takes
really all parts in our routine activities. Moreover, the support of high communication technology also helps
English use widely and makes it easier because it is the communication tool and knowledge source
1
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(dilbilimarastirmalari.com, 2014). English is used in everyday life and in every kind of activities not only for
education or commercial but also see in sign, advertisement, television, internet, newspaper and in the computer
tools etc.
Accordingly, the ASEAN Economic Community or AEC is in the hot trend and the article 34 of ASEAN
Charter identifies to use English as a working language (ASEAN Charter, 2008) of the community. This made
society aware of the importance of English again. All kinds of careers especially government officers turn to
practice and improve themselves in English (Somkiat Onwimon, 2012). Also in education field, the Office of
Basic Education Commission, Ministry of Education, determines the policy of English teaching to reform and
improve English teaching in Thailand because most Thai schools choose English as the main subject in curriculum
that all students have to learn.
Most of Thai people cannot use English for communication even though they have learned English more
than 6 years. For this reason, Thailand Ministry of Education has been trying to reform and enhance English
teaching and learning. The Ministry of Education considers and seeks for the strategies, innovation and projects
to support English teaching and learning, for example, 1) the improvement of English using and learningteaching to increase efficiency of teachers’ project, 2) Increase the number of the ERIC center establishment in
every education area, 3) the support of books and distance media and 4) the creating activities for promoting
English learning environment.
However, there are not enough for solving the problems; therefore, the Ministry of Education under the
Minister of Education’s lead set up the policy to revise the system of English teaching and learning by
emphasizing Communication Approach and reducing grammar learning (Ministry of Education, 2006). “English
Speaking Year 2012” was a project that the Ministry of Education created to support this policy. The aim of this
project is to promote English speaking for Thai people and to prepare for AEC (The Ministry of Education, 2012).
In January 2014, the Ministry of Education proclaimed to reform new English learning-teaching policy which
includes six main policies emphasizing the use of English for communication (The ministry of Education, 2014).
Particularly, Thai education is currently promoting to lead classrooms to the 21stcentury education with
the keywords “4R + 7C” and “Communication Skill” is one of 7C. Chaiwat Suttirat (2015) wrote in his book “Art
of Teaching for Students in 21st Century” that learning in 21st century should start from the interests of learners
and teachers have to in cooperate the traditional teaching methods into the new teaching methods.
Meanwhile, Jaruluck Buapharuang (2008) suggested that to acquire the language experience and
practices to mainly use language skills in the English activity, the English instructors should teach actively.
Moreover, teachers must motivate and facilitate learners to have good attitude on English learning. The teachers
should also be aware of the readiness and the differences of each learner.
Instructional media is the important medium in the teaching and learning processes. The media lead the
teachers’ requirement to students correctly and fast, which make the students change their learning behavior to
the purpose of the instruction correctly and properly. The instructional media are always used in the instruction
and are also developed with the progression of science and technology (Pimporn GaewKrue, 2001).
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The instructional media mean several things. It might refer to general traditional materials such as texts,
printed material, audio, pictures, computer or multimedia. Multimedia is using computer with software for
communication which integrate various media, for example, text, graphic, animation, sound and video etc. The
media in multimedia can be applied in several ways with computer use and also makes the learners interested
in and enjoy learning. Moreover, the multimedia could become interactive multimedia which users could use
keyboard, mouse or pointer for controlling media to show what information the users want to know.
The interactive multimedia help the users learn do activities and watch media themselves (Prof.
Thawon Saisueb, 2010). Multimedia for education is the way to promote the instruction with integration of
various communications. The multimedia could present more effective contents than the traditional teaching
styles. The multimedia becomes the important media in the instruction both now and future (Wanussanun
Yotnoy, 2012 as cited in Nattakorn Songkram, 2010).
The animation is a kind of multimedia which has the role in the instruction. Amjad Desa (2016)
explained the role of animation in education in that it plays two main roles: first, the animation achieves a
cognitive function. This can support the cognitive processes of students which make them understand the subject
matter eventually. Another role of animation is an affective learning tool. Additionally, these are the inspiration
and beginning idea of this independent study in the topic research “Development of communication skills of
grade 2 students through Animation cartoon clips.”
The communication skills are the progression to convey the information between two or more people
with three methods: verbal communication, writing communication and body languages (Shawn Grimsley).
Because grade 2 students too young to read and write in English, thus this research focused on study only one
type of communication skill that is verbal communication. Verbal communication refers to oral communication that
sends messages or information to the listeners with speaking skills and use listening skills to complete the
communication goal Kasia Mikoluk (2013). Verbal communication involves speaking and listening which are the
proper skills for the beginning of language learning which relate to the aim of this study.

Objective
To improve grade 2 students’ communication skills (listening and speaking)
Scope of study
This study was implemented with grade 2 students in La-orutis Demonstration school Lampang
center’s during 10 June, 2015 – 09 October, 2015.
Hypothesis
Animation VDO clip can improve speaking skill of grade 2 students at La-orutis Demonstration school
Lampang center and also make the classroom’s environment and good attitude in English class.
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Research method
1. Population
La-or Utis Demonstration School Lampang center is a new primary school in Lampang, so there are
a few numbers of students. In this academic year, 2015, the school has 43 primary students who have been
divided into 2 grades. Grade 1 has 20 students and grade 2 has 23 students. For the population selection of this
study, the researcher selected grade 2 students as the participants because the students need the improvement
of communication skills particularly listening and speaking skills in order to develop others skills in the upper
grades. Grade 2 students included 11 boys and 12 girls. The students’ age range was between 6-8 years old.
The students in this class studied English with American English teacher and Thai English teacher 4 hours per
week. The class was divided into 2 subjects; English subject and Phonics.
2. Research Variables
2.1 The Independent Variable is using animation VDO clips as the instructional media.
2.2 The Dependent Variable is English oral communication skills of grade 2 students.
3. Duration
This research was carried out during the first semester of 2015 academic year at La-or Utis
demonstration school, Lampang center. The researcher designed teaching sessions with 11 instruction plans in 6
weeks; 2 hours a week. Before study, students had to take pre-test on September 4th, 2015 and took post-test
on October 6th, 2015.

Research instruments
To improve communication skills in this study, the researcher adopted 4 research instruments which
were:
1. Instructional plans
2. Animation VDO clips
3. Pretest – posttest for students’ skills evaluation
4. Questionnaire
All of research instruments had been designed following the method below for gaining the quality and
accuracy.
1. Instructional plans – creating the plans, the researcher began with thoroughly studied the school
curriculum and read grade 2 English books for the scope the needs of the lessons and also studied the previous
relative works both in Thailand and other countries for guiding and finding the research framework. After that,
the researcher wrote the lesson plans with three steps:
1.1 The first step is the classroom introduction. Students and teacher share ideas and talk together
about lesson topics or words that relate to the lesson for checking students’ background knowledge and
motivating students’ interests.
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1.2 The second step is learning activities. In this step, teacher plays animation clip twice; the first time
for listening and the second time for speaking. After watching animation clip for the first time, the teacher and
students talk about the situations in the animation clip and the words they hear. Then teacher introduces more
words and explain how to use words in sentences for dairy life use.
1.3 The last step is the summary step. After watching animation clip in the second time and learning
the sentences, the students take time to practice sentences in the animation with friends before presenting to
teacher and classmate.
2. Animation clips – the animation clips had been used to lead the students to study lessons.
The researcher wrote the e-mail to the agency of English SingSing to ask for the permission to use some of their
animation clips in this study, the researcher chose Dialogue “let’s role-play” for ESL student clips from English
SingSing channel because these animation clips have the proper contents that relate to the lesson of this study,
school’s curriculum and needed skills of grade 2 students. Moreover, the cartoon characters in animation clips
are appropriate for students’ age in this study; as a result, this animation clips could make the students
interested and can motivate the students to pay attention to the lessons. The 11 animation clips had been chosen
by the story line of dairy life contents ranging from the easy contents to the difficult contents. The titles of the
clips are as follows:
2.1 Good morning
2.7 Where is it?
2.2 Nice to meet you
2.8 How much is it?
2.3 What’s your favorite subject?
2.9 What does she look like?
2.4 Do you have crayon?
2.10 Time for lunch
2.5 It’s green and white.
2.11 May I take your order?
2.6 Whose bike is this?
The stories in the animation clips presented the situations about students’ daily routine, school life,
family, friends and activities that are similar to the real life activities; therefore, the clips can help students to
understand the lessons easily and apply knowledge or sentences in animation clips to use in their lives.
1. Pre and post tests for evaluation students’ skills – the researcher constructed the
test following the lesson contents including listening and speaking activities. The test comprised both paper
written exam and speaking test with a foreigner teacher.
2. Questionnaire – the questionnaire had been produced using Likert scales to survey the students’
feedback after finishing the activity. Eight questions in the questionnaire are intended to ask the students’ feeling
and the attitudes the adopted activity in this study. The questionnaire are in Thai language because grade 2
students in La – or Utis demonstration school are too young, to read and understand English questionnaire. Thai
teacher explained students how to respond to the questionnaire and the meaning of 5 Likert scales. Then,
teacher read questionnaire item by item and the students completed the questionnaire together. For the openended question, the students wrote their comments in Thai language to share their ideas and provide feedback
regarding the activity they performed in the classroom.
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The research instrument the quality had been verified by 3 experts of English teaching, language
acquisition and technology education. After the experts accepted the quality of the research instruments, the
researcher tried out the lesson plan for rechecking the teaching time with the sample group before using with
the target population.
Data collection
The data in this research were collected in the 1st semester during August 6th to October 4th, 2015 with
10 animation clips - 1 clip for 1 instruction plan. In the first period, grade 2 students took pretest for evaluating
background knowledge. After finishing 10 classes, the students also sat for the post-test with the same exam
copy of the pre-test battery. The test contents were identical to the contents in the lesson plans. The test was
divided into two parts: the listening and speaking.
Data analysis
The researcher adopted the One – Group Pretest – Posttest Design. The statistics used in the process of
data analysis included average mean scores, standard deviation, frequency and percentage. Then, the scores
were analyzed using t-test in order to compare the differences between the pre-test and post-test scores.

Results and discussion
This section presents the results of this study in the following tables. The results have been divided into
2 tables. Table 1 presents the pre-test and post-test listening score and Table 2 for the speaking pre-test and
post-test scores.
Table 1: Comparison of pre- and post- listening tests
Type of Test
Pre - listening
Post - listening

N
23
23

x̄
6.5
9.7

S.D.
3.2
2.8

Gain

t-test

p-value

3.1

-5.360

.000

The result from Table 1 shows that the students’ post-listening test scores (x=9.7) were higher than
that of the pre-listening test scores. The gain between the tests was 3.1. It is clear that the post-listening test
scores were significantly different from the pre-listening test scores (t=-5.360, p<.005). The results from the
table confirm that the students had developed their listening skills at some points from participating in the
animation cartoon clips introduced to the students in this study.
Table 2: Comparison of pre- and post- speaking tests
Type of Test
Pre - speaking
Post- speaking

N
23
23

x̄
10.0
11.8

S.D.
5.0
3.0
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t-test

p-value

1.8

-2.033

.054
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The result from Table 2 shows that the students’ post-speaking test scores (x=11.8) were higher than
that of the pre-speaking test scores. The gain between the tests was 1.8. It is clear that the post-listening test
scores were not significantly different from the pre-listening test scores (t=-5.360, p>.005). However, the
results from the table shows that the students had developed their speaking skills at some extent from
participating in the animation cartoon clips as we can see from the gain had increase from the pre-test to that
of post-test (1.8).
According to the finding, this study was a success to the purpose although it showed a few difference
of results between pretest and posttest. However, in the researcher view, it is a good signal for beginning of
improvement. Animation clips and cartoon characters could be a good helping media for teacher. The cartoon
animation can motivate students according to the study conducted by Fatih YILMAZ and Yeşim TALAS (2015)
which found that the animation “Bee movie” can motivate students to learn Turkish as the foreign language.
Moreover, the cartoon animation can develop the achievement of students as Kittipong Siripong and Suwich
Budsuwan (2015), Jaruluck Buapharuang (2008) stated in the research purpose. Cartoon animation also made
the better classroom environment, made the lesson more interesting and cartoon characters made students felt
relaxed and enjoyed class because the situation in animation clips are similar to their real dairy life. In addition,
using animation clip as helping media in English classroom is a good idea for improve students’ skill, and it might
have better result if the researchers or teachers take more longer time to take this activity and also contribute
the opportunity or proper situation which students can practice or use the sentences/dialogue apart from
classroom
Students’ behavior resulted from participating animation cartoon clips
The researcher observed the students’ behavior resulted from taking part in the animation cartoon clips and the
analyzed students’ behaviors are as follows;
1) During the activity, the students paid their attention to animation clips which related to the lessons
because the animation clips made the instruction interesting. Each animation clip was used in each lesson twice;
one for the students to watched the whole story, and the second for learning and practices. The role play was
used to review the lesson after the instructional activities. The students enjoyed their practices and were excited
to play themselves on each character.
2) After 11 lesson activities, the students changed their behavior as the listed below:
2.1 There was an increasing in the students’ confidence. Most students showed the higher
confidence to use English sentences in their short conversation for greeting, shared idea to native English teacher
and answered the questions.
2.2 The students gained words and sentences. They could apply the dialogue from the animation
clip to interact with native English teacher. Some students cannot use full grammar sentence but they have the
increasing of vocabulary. They can answer or communicated with short words or phrases.
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2.3 The cartoon animation can make the good classroom environment: The students enjoy with the
lesson and had the good attitude in English.

Summary and Suggestion
The results of this study showed that the students had improved their communication skills in some
respect, particularly the listening skills which the post-test scores were significantly higher than that of the pretest scores. The student also had a trend in developing their speaking skills as the post-test scores were also
higher than that of the pre-test ones. However, there were not differences between the pre-test and post-test
scores. The study suggested that the researchers who are interested in applying the animation with the young
children should provide more time to students to practice their speaking skills. The animation cartoon clips should
be applicable for reading and writing skills.
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บทคัดยอ
การพัฒนาการบริหารของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง สูความยั่งยืน มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสถานการณการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร
ของกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนตํ า บลบ า นแหง อํ า เภองาว จั ง หวั ด ลํ า ปาง สู ค วามยั่ ง ยื น โดยใช วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการ จํานวน 16 คน และสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง จํานวน 285 คน รวมทั้งสิ้น 301 คน ผลการศึกษาพบวา การบริหารกองทุน
สวัสดิการของชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ดานโดยเรีย งค าเฉลี่ยจากมากไปหาน อย ดังนี้ ด านการบริหารงาน ดานการจัด สวัส ดิก าร ดานการติด ตามและ
ประเมินผล ดานการมีสวนรวม และดานการรับรูขอมูลของกองทุน ผลการวิเคราะหการพัฒนาการบริหารกองทุน
สวัสดิการชุมชนสูความยั่งยืน ประกอบไปดวย กองทุนสวัสดิการชุมชนควรมีระบบการตรวจสอบประเมินผลการ
ทํางานของคณะกรรมการกองทุนทุก 3 เดือน มีบริการนอกสถานที่เพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับกองทุน คณะกรรมการ
กองทุนควรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปดโอกาส และรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก มีการประชุมอยาง
สม่ําเสมอ มีการจัดสวัสดิการตรงกับความตองการของสมาชิก มีกองทุนเพื่อสงเสริมอาชีพใหแกสมาชิกกองทุน มีการ
แจงขอมูลขาวสารใหแกสมาชิกอยางทั่วถึง
คําสําคัญ: กองทุนสวัสดิการชุมชน การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน

Abstract
The study on management development for the sustainable community welfare fund of Ngao District,
Lampang Province, aims to 1) study current situation of the community welfare fund and 2) to develop guidelines
for management development of the community welfare fund of Ngao District, Lampang Province achieving its
sustainability. This quantitative research was conducted with a total of 301 samples consisting of 16 committee
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 : nampreng_preng@hotmail.com
2

- Proceedings -

548

and 285 members of the community welfare fund of Ngao District. The results revealed that the overall
performance on administrating the community welfare fund was as high level. With regards to each
administrative aspect ranked with its average score from high to low, the aspect on administration shows
highest performance followed by, welfare management, monitoring and assessment, participation, and
information perception. The analysis of development management illustrated that, in order to achieve
sustainability, the community welfare fund should have a system to check and assess working performance of
the committee, which should be assessed in every three months. Mobility services may be convened to boost up
more public relation on the community welfare fund. The committee should continuously develop their
management performance and increase public participation such as adopting comments and suggestions raised
by members to the welfare fund management as well as convening regularly meeting. The community welfare
fund should provide services which are suitable with the members’ needs. The fund for developing the
members’ careers should be considerable established. Lastly, the information and news regarding the
community welfare fund should also be effectively informed to all members.
Keywords: Community Welfare Fund, The Community Welfare Fund, Sustainable Development

บทนํา
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สนับสนุนและสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนจัดตั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเห็นชอบให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน ในสัดสวน 1:1:1 โดยประชาชน 1 สวน รัฐบาล 1 สวน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 สวน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผนดิน ขอ 3 การลดความ
เหลือมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงของรัฐ ขอ 3.3 จะพัฒนาระบบคุมครองทางสังคม ระบบการออม
และระบบการจัดสวัสดิการชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมายิ่งขึ้น (กระทรวงมหาดไทย, 20 สิงหาคม
2553)โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการดังนี้
1. สงเสริม สนับสนุนประชาชนใหมีการจัดตั้ง หรือขยายฐานสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนใหครอบคลุม
ประชาชนส ว นใหญ ใ นองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยเฉพาะ ผู สู ง อายุ ผู พิ ก ารและผู ด อ ยโอกาส ด ว ยการ
ประชาสัมพันธ แนวทาง วัตถุประสงค การดําเนินงานของกองทุนใหประชาชน ในทองถิ่นทราบ
2. สนับสนุนบุคลากรในการชวยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ใหมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล เชน การพัฒนาระบบขอมูลการดําเนินงาน ระบบบัญชี และรายงานผล
การดําเนินงานสูสาธารณะ
3. สนับสนุนและพัฒนาความรู กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ใหเกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนารายไดของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
4. การสนับสนุนและการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนตํ า บลบ า นแหง อํ า เภองาว จั ง หวั ด ลํ า ปาง ได จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในป พ.ศ. 2557 โดยมี
คณะกรรมการกองทุน จํ านวน 16 คน และได รา งระเบี ย บกองทุ นสวั สดิ ก ารชุม ชนขึ้ น เรีย กวา “ระเบี ยบกองทุ น
สวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง” และประกาศใชเมื่อเดือน กันยายน 2557 เพื่อสนับสนุนการสรางพื้นฐานครอบครัว
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สมาชิกชุมชนที่มีความมุงมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนาความเปนอยูของสมาชิกชุมชน ใหเกิดความพออยูพอกิน สามารถพึ่งพา
ตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสมัครใจชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงความสัมพันธ ตามวิถีชุมชน และเพื่อ
ยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนใหเข็มแข็ง ทั้งดานพลังคน พลังทุน พลังความคิด เพื่อนําไปสูชุมชนพึ่งตนเอง สราง
ความเทาเทียม ไมทอดทิ้งกันสูชุมชนที่เข็มแข็งและยั่งยืนตอไป
ในการกอตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เมื่อป พ.ศ. 2557 มีจํานวนสมาชิก 935 ราย มีเงินสมทบจากสมาชิก
จํานวน 70,617 บาท และไดดําเนินงานตอเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2558 ไดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 1,158 ราย โดยมีเงินทุน
หมุนเวียนทั้งหมด 527,483.57 บาท (ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558) เปนเงินสมทบจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน จํานวน 100,000 บาท และเงินสมทบจากสมาชิก
กองทุน จํานวน 427,483.57 บาท วัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุน เพื่อสงเสริมการออมของสมาชิกกองทุน และนํา
เงินออมเหลานั้นมาจัดสวัสดิการพื้นฐานใหแกสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ในเรื่องการเกิด แก เจ็บ และตาย เพื่อ
เปนขวัญ และกําลังใจสงเสริมสนับสนุนการจัดระบบสวัสดิการชุมชนหมูบาน และเชื่อมโยงเปนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในระดับตําบลใหเกิดความเข็มแข็งตอไป
การดําเนินงานของกองทุน ในระยะเวลาที่ผานมายังมีปญหาและอุปสรรค คือ การขยายของสมาชิกมีนอย
สงผลใหมีทุนหมุนเวียนนอย ไมเพียงพอตอการจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนที่เปนสมาชิก
ไดอยางทั่วถึง ประชาชนสวนใหญยังขาดความเขาใจ และไมมีความสนใจในการออมกับกองทุนสวัสดิการชุมชน
รวมถึงการบริหารจัดการของคณะกรรมการดําเนินงานที่ยังขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบการจัดสวัสดิการกับสมาชิกอยางยุติธรรมและตรงกับความ
ตองการของสมาชิก เปนตน (ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558) จากประเด็นปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสถานการณปญหา และอุปสรรค ที่
สงผลตอการบริหารกองทุนสวัสดิก ารชุมชน ตํ าบลบานแหง อําเภองาว จังหวั ดลําปาง และเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้
สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนที่อยูในระยะเริ่มตน เพื่อที่จะกาวไปสูความยั่งยืนของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสถานการณการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัด
ลําปางสูความยั่งยืน

กรอบแนวคิด
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
นําไปกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
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ขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย
1. สถานภาพ
2. ระดับการศึกษา
3. อาชีพ
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ประกอบดวย
1. ดานการบริหารงานกองทุน
2. ดานการมีสวนรวม
3. ดานการจัดสวัสดิการ
4. ดานการรับรูขอมูลของกองทุน
5. ดานการติดตามและประเมินผล

การพัฒนาการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน
ของตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
สูความยั่งยืน

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากรในการศึกษา ไดแก คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัด
ลําปางจํานวน 16 คน และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 1,152 คน
(ขอมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางของ
เครจซี่และมอรแกน (Krejcie, Robert V. and Daryle W. Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดของกลุม
ตัวอยางจํานวน 301 คน ทําการเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive sampling )
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงแบบสอบถามออกเปน 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ลักษณะแบบสอบ
ถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) มีจํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 ข อมูลเกี่ยวกับการบริหารกองทุนสวัสดิการชุม ชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
ประกอบดวย ดานการบริหารงานกองทุน ดานการมีสวนรวม ดานการจัดสวัสดิการ ดานการรับรูขอมูลของกองทุน
และดานการติดตามและประเมินผลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว
จังหวัดลําปาง เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยแสดงขอคิดเห็นอยางอิสระ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูลดังนี้
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
ที่เปนคณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 301 ราย
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2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ(Secondary.Data) เปนขอมูลที่ได จากสือ่ ตางๆ เอกสาร บทความ แนวคิด และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ รวมถึงระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ข อ มู ล พื้ น ฐานส ว นบุ ค คลของคณะกรรมการและสมาชิ ก กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) มีจํานวน 6 ขอสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่
และคารอยละ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
ประกอบดวย ดานการบริหารงานกองทุน ดานการมีสวนรวม ดานการจัดสวัสดิการ ดานการรับรูขอมูลของกองทุน
และดานการติดตามและประเมินผลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งจะกําหนดความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยแตละระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 ถึง 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 ถึง 4.20 หมายถึง มาก
คาเฉลี่ย 2.61 ถึง 3.40 หมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 ถึง 2.60 หมายถึง นอย
คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.80 หมายถึง นอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว
จังหวัดลําปาง ใชวิธีเขียนแบบพรรณนา

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
สูความยั่งยืน สามารถสรุปผลการวิจัยไดเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
พบว า ผู ต อบแบบสอบถามเป น สมาชิ ก กองทุ น ฯ จํ า นวน 285 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 94.70 และเป น
คณะกรรมการกองทุนฯจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.30 มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.)
จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 24.30ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจ จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 31.60 มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 104 คนคิดเปนรอยละ 34.60 เหตุผลที่ทําใหตัดสินใจเขารวมเปนสมาชิก
กองทุนฯ คือ เพื่อเปนสวัสดิการ จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 31.90 สวัสดิการที่ไดรับจากกองทุนฯ คือ คานอน
โรงพยาบาล จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 58.10
ตอนที่ 2 การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากเมื่อพิ จารณาเป นรายดา น พบวา อยูในระดับมาก ทุ กดาน โดยเรียงค าเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการ
บริหารงานกองทุนดานการจัดสวัสดิการ ดานการติดตามและประเมินผล ดานการมีสวนรวม และดานการรับรูขอมูล
ของกองทุนตามลําดับ ผลการวิเคราะหเปนรายดานสรุปไดดังนี้
1. ดานการบริหารกองทุน
พบวา โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอ
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ กองทุนมีหลักฐานในการรับจายเงินที่สามารถตรวจสอบไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 รองลงมา
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คือ มีการกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคของกองทุนที่ชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
การบริหารงบประมาณของกองทุนมีความโปรงใส ตรวจสอบได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79
2. ดานการมีสวนรวม
พบวา โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอ
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ รับฟงความคิดเห็นรวมทั้งแกไขปญหาของสมาชิกไดอยางถูกตอง รวดเร็วมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.77รองลงมา คือ เปดโอกาสใหสมาชิกกองทุนฯ ไดมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานของกองทุนฯ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.68สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เปดโอกาสใหสมาชิกกองทุนฯ ไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย/
วัตถุประสงค ของกองทุน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59
3. ดานการจัดสวัสดิการ
พบวา โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ทุกขอ โดยขอ
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการจัดสวัสดิการคลอบคลุมในการดูแลทุกดานตั้งแตเกิด แก เจ็บ ตายมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.99 รองลงมา คือ มีการจัดสวัสดิการที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของสมาชิกมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการจัดสรรเพื่อสาธารณะประโยชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53
4. ดานการรับรูขอมูลของกองทุน
พบวา โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 4 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุดคือ การประชาสัมพันธถึงวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนใหประชาชนในพื้นที่ทราบอยางทั่วถึงมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.80รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมเปนสามาชิกกองทุน ผานสื่อตางๆ เชน
แผนพับ คูมือ เครื่องกระจายเสียงประจําหมูบาน สถานีวิทยุชุมชน เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ มีการแจงขอมูลขาวสารใหแกสมาชิกกองทุนไดรับทราบขอมูลของกองทุนฯ อยางตอเนื่องมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.40
5. ดานการติดตามประเมินผล
พบวา โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 6 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือมีประกาศการจัดทํารายงานประจําปเพื่อใหสมาชิกกองทุน ไดทราบขอมูลผลการดําเนินงาน และ มีการ
ประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานของกองทุน อยางนอยปละ 1 ครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 รองลงมา คือ มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานและแกไขปญหาการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมสมาชิกมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภอ
งาว จังหวัดลําปาง สูความยั่งยืน สามารถสรุปได ดังนี้
1. ดานการบริหารงานกองทุน มีแนวทางการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดแก มีระบบการตรวจสอบ
คณะกรรมการกองทุน มีบริการนอกสถานที่เพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับกองทุนใหกับประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบและ
คณะกรรมการกองทุนควรมีการพัฒนาตนเองดานการจัดการกองทุนอยางตอเนื่อง
2. ดานการมีสวนรวม มีแนวทางการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดแก รับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
เปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นมากขึ้น มีการประชุมอยางตอเนื่อง และมีการจัดอบรมอาชีพใหแกสมาชิก
3. ด า นการจั ด สวั ส ดิ ก าร มี แ นวทางการบริ ห ารกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ได แ ก มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารให
ครอบคลุม และตอบสนองความตองการของสมาชิก จัดสวัสดิการใหทั่วถึง และ มีการทบทวนการจัดสวัสดิการอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
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4. ดานการรับรูขอมูลของกองทุน มีแนวทางการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดแก มีการแจงขอมู ล
ขาวสารใหแกสมาชิกรับทราบอยางทั่วถึง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
5. ดานการติดตามและประเมินผล มีแนวทางการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดแก แตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการกองทุนฯ ทุกๆ 3 เดือน
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง สู
ความยั่งยืน มีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1. ดานการบริหารงานกองทุน พบวา คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนใหระดับการบริหารงานกองทุนมาก
ที่สุดในเรื่องกองทุนมีหลักฐานในการรับจายเงินที่สามารถตรวจสอบได และนอยที่สุดในเรื่องการบริหารงบประมาณ
ของกองทุนมีความโปรงใสตรวจสอบได เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง เพิ่งเริ่มกอตั้งกองทุนขึ้นมา
เมื่อป 2557 ซึ่งดําเนินการได 2 ป ทําใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีประสบการณในการดําเนินงานนอย สงผลใหผู
ที่ตองการสมัครเปนสมาชิกกองทุนขาดความมั่นใจทําใหสมาชิกกองทุนมีจํานวนเพิ่มนอย รวมถึงไมมั่นใจในระบบการ
ทํางานของคณะกรรมการกองทุนฯ ดังนั้น ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯรวมถึงสมาชิกกองทุน และประชาชนในชุมชน ตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และตรวจสอบ
เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได เพื่อสรางความมั่นใจใหกับสมาชิกกองทุน และผูสนใจที่จะสมัครเปนสมาชิก
กองทุน รวมทั้ง คณะกรรมการกองทุน ควรมีการศึกษาหาความรู รวมถึงประสบการณในการบริหารกองทุนให
ประสบความสําเร็จ เชน การศึกษาดูงานหมูบานหรือชุมชนที่มีการบริหารกองทุนแบบยั่งยืน การเชิญวิทยากรมาให
ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน เปนตน ทั้งนี้ ควรมีการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
กองทุนใหกับประชาชนไดรับทราบ มีการวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ควรมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับ กุลนิษฐ ดํารงสกุล, 2552 พบวา การสรางการรับรูและเจตคติที่ดีใหผูนําและคณะกรรมการ และ
ปลูกฝงใหผูนําและคณะกรรมการเหลานี้ มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานและมีทักษะในการสื่อสารเชิงสรางสรรคกับ
ประชาชนไดดี สามารถชี้ใหเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกชาวชุมชนได ดวยกระบวนการสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้น
โดยการคนหาความตองการที่แทจริงของประชาชนใหพบ จึงจะทําใหการดําเนินงานของกองทุนเปนไปไดอยางราบรื่น
กอใหเกิดความยั่งยืนไดในที่สุด
2. ดานการมีสวนรวม พบวา คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนใหระดับการมีสวนรวมมากที่สุดในเรื่องการ
รับฟงความคิดเห็นรวมทั้งแกปญหาของสมาชิกไดอยางถูกตอง และนอยที่สุดในเรื่องการเปดโอกาสใหสมาชิกกองทุน
ไดมีสวนในการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค ของกองทุน เนื่องจากสมาชิกอาจจะยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบของกองทุนดังนั้น คณะกรรมการกองทุนควรเปดโอกาส ใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
และวัตถุประสงคของกองทุนสอดคลองกับ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), 2552 ไดกลาวถึงการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของกองทุนสวัสดิการตําบล เพื่อใหกองทุนสวัสดิการมี
การบริ ห ารจั ด การอย า งเข ม แข็ ง และยั่ ง ยื น สมาชิ ก มี ส ว นร ว มและสามารถจั ด สวั ส ดิ ก ารประเภทต า งๆ ได อ ย า ง
กวางขวางครอบคลุมทุกกลุมคนในชุมชน และ ณรงค เพ็ชรประเสริฐ , 2547 อางอิงใน กุลนิษฐ ดํารงสกุล, 2552
กลาววา เงื่อนไขของความสําเร็จของการจัดสวัสดิการโดยภาคชุมชนวาจะตองตั้งอยูในกรอบของไตรรัตนของการ
จัดตั้ง คือ การนําความคิด จิตวิญญาณ และการบริหารจัดการ กลาวคือ การนําและการคิดนั้น มีที่มาจาก 3 สวน
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ไดแก สวนที่ไดมาจากสวนราชการ องคกรพัฒนาเอกชน และสวนที่มาจากชุมชน สวนจิตวิญญาณนั้นคือ การทุมเท
แรงกาย แรงใจของผูนํา โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ จากชุมชน จิตวิญญาณถือเปนตนทุนทางสังคมคือ การบริหาร
จัดการ ซึ่งการบริหารจัดการในองคกรชุมชนนั้น ตองอาศัยความรวมมือรวมใจกันของสมาชิกเปนสําคัญและตอง
คํานึงถึงกรอบ 3 ดาน คือ ผลประโยชนอันพึงไดของสมาชิก การยอมรับจากทุกคนในวงการ และศักยภาพของกลุม
และองคกรในขณะนั้น
3. ดานการจัดสวัสดิการ พบวา คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนใหระดับการจัดสวัสดิการมากที่สุดในเรื่อง
การจัดสวัสดิการคลอบคลุมในการดูแลทุกดานตั้งแตเกิด แก เจ็บ ตาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสมาชิกมีความเขาใจใน
วัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน ซึ่งวัตถุประสงคหลักในการกอตั้งกองทุนเพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐานใหแกสมาชิก ใน
เรื่องการเกิด แก เจ็บ ตาย รวมถึงการดูแล ชวยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกเพื่อสรางขวัญกําลังใจและเอื้ออาทรซึ่งกัน
และกันอยางยั่งยืน สอดคลองกับ สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2557 ไดกลาวถึง
กองทุนสวัสดิการชุมชน เปนระบบสวัสดิการอยางหนึ่งในการสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองและ
ดูแลกันเอง ตั้งแต เกิด แก เจ็บ และตาย โดยกรณี เกิด:บุตรที่เกิดใหมของสมาชิกจะไดรับการเยี่ยมและทาพิธีรับขวัญ
ดวยการผูกแขนเด็กแรกเกิด แก: สมาชิกจะไดบํานาญเปนรายเดือนหรือรายป เจ็บปวย: สมาชิกที่นอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลไดรับเงินชดเชย ตาย: สมาชิกจะไดรับเงินคาจัดการศพ โดยเงินสวัสดิการมาจากการออมสั จจะของ
สมาชิก ทําใหคนในชุมชนเกิดการเรียนรูและพัฒนาทักษะในกระบวนการคิดรวมกันอยางเปนระบบมีคณะกรรมการที่
เปนที่ ยอมรั บในการใหบริก ารแบงหน าที่ความรั บผิดชอบดา นตา งๆ อยางชั ดเจน มีก ระบวนการทํางานเป นทีม มี
เปาหมายในการใหบริการชาวบานทั้งที่เปนสมาชิกกองทุนและผูยากไรดวยความเต็มใจ ทําใหชุมชนดํารงชีวิตอยาง
ยั่งยืน
4. ดานการรับรูขอมูลของกองทุน พบวา คณะกรรมการและสมาชิก กองทุนใหระดับการรับรูขอมูลของ
กองทุนมากที่สุดในเรื่องการประชาสัมพันธถึงวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนใหประชาชนในพื้นที่ทราบอยางทั่วถึง
และนอยที่สุดในเรื่องการแจงขอมูลขาวสารใหแกสมาชิกกองทุนไดรับทราบขอมูลของกองทุนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะการดํา เนินงานของกองทุ นสวัสดิการชุมชนมี ลักษณะของการรวมกลุมกันของคนในชุมชน เพื่อดําเนิ น
กิ จ กรรมของกองทุ น อย า งเป น ระบบเพื่ อ ให ก องทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนมี ก ารพั ฒ นาและดํ า เนิ น การอย า งยั่ ง ยื น
คณะกรรมการกองทุนควรมีการแจงขอมูลขาวสารใหแกสมาชิกรับทราบอยางทั่วถึง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อเปด
โอกาสใหสมาชิกและผูสนใจไดรับทราบขอมูลของกองทุนฯรวมทั้งเปนการประชาสัมพันธกองทุนใหแกบุคคลภายนอก
ไดรับทราบโดยรูปแบบการใหขอมูลมีหลากหลายชองทาง เชน การประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย การประชุม
ประจําเดือน การแจกแผนพับ หรือการใหขอมูลขาวสารผานทางสื่ออินเทอรเน็ตหรือชองทางอื่นๆ สอดคลองกับ
ศุภางค นันตา และกาญจรา แกวเทพ, 2548 กลาวถึงบทบาทของการสื่อสารของคณะกรรมการบริหารงานกลุมออม
ทรัพย ที่มีการกอตั้งขึ้นหลายกลุมในจังหวัดสุรินทร พบวา ความแตกตางดานการสื่อสารกันระหวางผูนําดวยกันเอง
ระหวางผูนํากับสมาชิก และระหวางสมาชิกดวยกันเอง สรุปไดวาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปนเครื่องมือสําคัญใน
การสรางความเขมแข็งใหกลุม กลาวคือ ผูนําจะตองสรางปฏิสัมพันธผานการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกกลุมเพื่อ
สรางความเขาใจในทุกระบวนการของกิจกรรม โดยวัดไดจากปริมาณและคุณภาพของกาสื่อสาร เชน ความถี่ในการ
จัด การประชุ มปรึ กษาหารื อ การแสวงหาความรูแ ละบทเรีย นจากกลุ มอื่ นๆ เป นต น รวมถึง การสร างการรับ รู ที่
เกี่ยวของกับความหมายของกลุมออมทรัพย ใหแกสมาชิกทั้งกอนและหลังการกอตั้งกลุม ซึ่งจะสรางความสําคัญตอ
การพัฒนาดานการเรียนรูรวมกันของสมาชิก
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5. ด านการติ ดตามและประเมิน ผล พบว า คณะกรรมการและสมาชิ กกองทุ นให ระดั บการติ ดตามและ
ประเมินผลมากที่สุ ดในเรื่องการประกาศการจัดทํารายงานประจําปเพื่อใหสมาชิกกองทุนได ทราบขอมูลผลการ
ดําเนินงาน เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหงพึ่งเริ่มดําเนินการ ดังนั้น เพื่อใหประชาชนและสมาชิกมี
ความมั่ น ใจในการบริ ห ารงานของคณะกรรมการกองทุ น ควรมี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ตรวจสอบและ
ประเมินผลการทํา งานอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค
สอดคลองกับ พรรวิภา สุวรรณชุมภู, 2557 กลาววาคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชม ควรกําหนดการ
ดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ใหมีความชัดเจนในการทํางาน เปดโอกาสใหสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชม
ไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ และวางแผนการดําเนินงาน รวมถึงเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการรายงานขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก บัญชีรับ-จาย ของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ใหโอกาสสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการติดตาม/ ประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
แนวทางในการพัฒนาเพื่อนําไปสูความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน นั้น ตองอาศัยปจจัยหลัก หรือ
เรียกว า“ฐานแหง ความมั่นคง” ซึ่งประกอบไปด วย ทุ นตางๆ ไดแ ก ทุน มนุษย ,ทุน ทางสัง คม, ทุนเศรษฐกิ จ, ทุ น
ทรัพยากร ซึ่งเหลานี้ จะเปนองคประกอบที่ทําใหเกิดฐาน ซึ่งหมายถึง ความมั่นคง ยืนยาวเปนฐานรากแหงความมั่งคง
ฐานทุนทางเศรษฐกิจ ฐานทุนธรรมชาติ และฐานทุนทางสังคม
องคประกอบที่สําคัญของ “กองทุนสวัสดิการชุมชน” คือ ทุนตางๆ ขางตน ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาที่
สามารถนําไปสูความยั่งยืนตอไปได กลาวคือ
1. ทุนมนุษย การใหความสําคัญกับ “คน” โดยการยกยองในการทําความดี ไมวาจะเปนสมาชิกกองทุน หรือ
คณะกรรมการของกองทุน ที่มีความรู ความสามารถในการรวมกันพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน และเปนการสราง
ผูนํารุนใหม ที่มีความรู ความสามารถ มีจิตอาสา มีความขยันอดทน และเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม มากกวา
สวนตนเปนการใหขวัญและกําลังใจแกผูนํา เพื่อตอบแทนในการทําคุณงามความดี อีกทั้ง การศึกษาดูงาน กองทุนฯ
อื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จ เพื่อเสริมสราง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แนวทางการบริหารจัดการกองทุน เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตอไป
ดังนั้น กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง จะตองพัฒนา “คน” ที่เปน คนเกง คนดี มีความรูคูคุณธรรม
เพื่อสรางใหเกิดผูนํารุนใหม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ ของการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ใหเปนกองทุนฯ ที่ยั่งยืนตอไป
2. ทุนทางสังคม กองทุนสวัสดิการชุมชน ทําใหเกิด “ทุนทางสังคม” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกใน
ชุมชนกอตั้งเปนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีวัตถุประสงครวมกัน เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ทําใหเกิด การชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน อีกทั้งเปนการแสดงถึงความโปรงใส ความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีความรักใคร ความสามัคคี ดังนั้น
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง จะตองมีทุนทางสังคม ซึ่งเปนรากฐานแหงความมั่นคง และเปนองคประกอบ
หนึ่ง ที่จะนํากองทุนไปสูความยั่งยืน
3. ทุนเศรษฐกิจ การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ปจจัยหลัก คือ “เงินกองทุน” ซึ่งเปนฐานที่
สําคัญที่สุด ที่จะใหกองทุนเกิดความยั่งยืน ดังนั้น การจูงใจทําใหเกิดการออม เพิ่มขึ้น เปนสิ่งที่สําคัญมาก ทําอยางไร
ใหเกิดสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น เหตุจูงใจที่ทําใหคนที่ไมใชสมาชิก เขารวมเปนสมาชิกกองทุน เชน ความมั่นคงของกองทุน
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ผลตอบแทนของสวัสดิการที่ไดรับเกิดความคุมคา เปนตน ซึ่งก็เปนเหตุ เปนผล เมื่อเกิดการเพิ่มของเงินออม ก็ตอง
เพิ่มสวัสดิการ และการเพิ่มการจายสวัสดิการมากขึ้น
ดังนั้น กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง จะตองใหความสําคัญ กับการเพิ่มขนาดของเงิน และขนาดของ
คนรวมทั้งการวางแผน การใชจาย การจัดสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหผลตอบแทนแกสมาชิกที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตดวย
ประการสุดทาย การเกิดขึ้นของกองทุนสวัสดิการชุมชน จักตองมีหนวยงานของภาครัฐ ประกอบไปดวย
พัฒนาสังคมจังหวัด หรือองคกรปกครองทองถิ่น นั้นๆ ใหความชวยเหลือในหลายๆ ดาน ไมวาการสมทบทุนใหกองทุนฯ
หรือการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ เพื่อใหความรูแกสมาชิก และคณะกรรมการกองทุน เปนตน
ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช
เพื่อใหการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ควรมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการควรมีการศึกษาดูงานการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีการบริหารจัดการดีเดน ซึ่ง
สามารถนํามาเปนตนแบบในการพัฒนาการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนของตนเองได
2. คณะกรรมการควรมีการบริหารงบประมาณและจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกอยางเหมาะสม รวมถึงให
สมาชิกเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เขารวมประชุม ทําความเขาใจระเบียบ ขอบังคับของกองทุน สิทธิ
ประโยชนที่จะไดรับ เพื่อการรับสวัสดิการไดอยางทั่วถึง
3. คณะกรรมการควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งมี
ความสําคัญในการหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการบริหารงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนใหยั่งยืนและ
มั่นคงมากขึ้น
4. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
5. ควรมีการสํารวจความตองการสวัสดิการชุมชนทุกป โดยการรับฟงความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการ
และสมาชิกกองทุนเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน
2. ศึกษาสมรรถนะของคณะกรรมการบริหารกองทุนที่สงผลตอการพัฒนากองทุนสูความยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาเรื่อง การพัฒนาการบริหารของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง สูความยั่งยืน สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะไดรับคําแนะนํา จาก ดร.บังอร สวัสดิ์สุข ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา
ผูซึ่งใหคําปรึกษา คําแนะนํา และตรวจทานแกไขจนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ผูศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง ที่ใหความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถาม ทําใหไดขอมูลที่ถูกตองจนสามารถนํามาใชประโยชนได
ทายที่สุดผูศึกษาขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ ผูที่จะลืมมิไดและอยูเบื้องหลังแหงความสําเร็จคือ
ครอบครัวและเพื่อนๆ ทุกทานที่เปนกําลังใจและมีสวนชวยเหลือสนับสนุนมาโดยตลอด จนทําใหผูศึกษาสามารถ
ประสบความสําเร็จในการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค ของการใหบริการของพนักงานของกองกลาง
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา.และเพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารของกองกลาง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาจากกลุมตัวอยางไดจํานวน 325 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือวิจัยใน
การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบวา คุณภาพของการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยาในภาพรวมอยูในระดับมาก
คือ เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจ และทักษะในการใหบริการ ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน รวดเร็วชัดเจน
มีระเบียบ ถูกตองและโปรงใส ดานระบบการใหบริการมีความสะดวกในเงื่อนไขการขอรับบริการ.และมีการพัฒนา
ระบบการใหบริการอยางตอเนื่องดานคุณภาพการใหบริการ การตอบสนองรวดเร็วและนาเชื่อถือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไดรับขาวสารจากกองกลางที่ถูกตอง ครบถวน สม่ําเสมอ กองกลางมีสภาพแวดลอม ทําเลที่ตั้งและ
เครื่องอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการใหบริการ
ผูตอบแบบสอบถามเปดเผยวา บุคลากรผูใหบริการ พูดจาไมไพเราะ ขั้นตอนใหบริการบางอยางยังยุงยาก
กองกลางมีสถานที่คับแคบ การเก็บอุปกรณไมเปนระเบียบ ดานการประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการการใหบริการ
ของการรับรูขาวสารทางเว็บไซดคนหายากขอมูลขาวสารของสื่อทางเว็บไซดยังไมเปนปจจุบัน และควรเพิ่มชองทาง
ใหบริการหลายชองทาง เพื่อความรวดเร็วในการใหบริการ
คําสําคัญ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

Abstract
The purposes of this study were to explore the problems on supporting staff competence and to study the
development of efficient services of the Central University District. This quantitative research was conducted with a total of
325 by using instructed questionnaire as a research tool for collecting research data. Descriptive statistic was used for
collected data analyzing.
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The finding revealed that most of the quality of services was on high level in the over all. Majority of
respondents identified that supporting staff has knowledge, understanding, and skills for the job performance.
The service procedure was not complicated, rapid service, well organized, and accurate and transparent. The
service system was convenient in terms of using services. The system was improved constantly on perspectives
of quality, quick and trustable responses. The university staff received news and information from the Central
University District in completeness and irregular period. The Central University District environmental, location and
facilities were appropriated to serving the university staff.
The problems of Central University District’s supporting staff based on the perspectives of respondents were
some of supporting staff acted in bad manners, some of working process was so complicated, the service space was too
small, office facilities was not organized, difficulty of searching information on the office’s web page, and out of
date of the office web page’s information. Respondents suggested that the office should consider to providing
more service options and improve speedy of service time.
Keywords: Division of General Affairs, University of Phayao

บทนํา
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มกอตั้งมาตั้งแตปการศึกษา 2538.เดิมชื่อวาสํานักบริหาร มหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งใชอาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาเปน
สถานที่ทําการชั่วคราวสําหรับการจัดการเรียนการสอนและการประสานงานกับหนวยงานภายนอกพรอมทั้งเปน
ศูนยบริการรับ–สงเอกสาร ประสานงานกับหนวยงานมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและบริการใหขอมูล
ขาวสารอํานวยความสะดวกแกคณาจารยที่เดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมาสอนที่จังหวัดพะเยา และในปการศึกษา
2542 มหาวิทยาลัยไดทําการยายที่ตั้งจากที่ทําการชั่วคราว (โรงเรียนพะเยาพิทยาคม) มายังที่ตั้งถาวร ณ ตําบลแม
กา อําเภอเมืองจังหวัดพะเยา
ในปการศึกษา 2544 ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารงานจึงไดแบงการ
บริหารงานเปน 2สํานักคือ สํานักบริหาร และสํานักวิชาการโดยที่กองกลาง ในขณะนั้นใชชื่อวาสวนงานบริหารกลาง
อยูภายใตการบริหารงานของสํานักบริหาร ซึ่งประกอบไปดวยงานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งาน
ประชาสัมพันธ งานการเจาหนาที่ งานยานพาหนะ รานจําหนายของที่ระลึกและงานถายเอกสาร
ในป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานขององคกรเพื่อใหมีความคลองตัวใน
การปฏิบัติงานโดยกองกลาง (สวนงานบริหารกลาง) อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาซึ่งไดแบงการบริหารจัดการออกเปน 8 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเจาหนาที่งาน
ประชาสัมพันธ งานประชุมและพิธีการงานยานพาหนะงานการเงินและบัญชีงานพัสดุ และขายของที่ระลึกตอมาในป
พ.ศ. 2551มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยาได มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร า งการบริ ห ารงานของ
มหาวิทยาลัย ใหม ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราว ประชุมครั้งที่ 137(4/2551) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมพ.ศ.
2551 โดยไดเปลี่ยนเปน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาเพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว และสอดคลองกับ
ภารกิจซึ่งกองกลาง ในขณะนั้นไดปรับเปลี่ยนใชชื่อเปน สวนงานบริการกลางอยูภายใตการกํากับดูแลของหัวหนา
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สํานักงานมหาวิทยาลัย นเรศวรพะเยาและได แบงการบริหารจัดการออกเปน 5.งาน คืองานสารบรรณ งานการ
เจาหนาที่ งานประชาสัมพันธ งานประชุมและพิธีการ งานยานพาหนะ
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาไดรับการยกฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐซึ่งไม
เปนสวนราชการและไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 4 เลม 127 ตอนที่ 44 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผล
เปนมหาวิทยาลัยพะเยา (University of phayao) โดยสมบูรณแบบตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการแบงหนวยงานภายในสวนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553ลงประกาศ
วันที่ 19 กันยายน 2553.ไดใหแบงหนวยงานภายในสวนงานบริหาร ออกเปน 8.กองและ 3.ศูนย ประกอบดว 1)
กองกลาง 2) กองการเจาหนาที่ 3) กองกิจการนิสิต 4)กองคลัง 5) กองแผนงาน 6) กองอาคารสถานที่ 7) กอง
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 8) กองบริการการศึกษา 9) ศูนยบรรณ 10)ศูนยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 11)ศูนยใหบริการและสนับสนุนนิสิตพิการ
โดยปจจุบันกองกลางไดแบงการบริหารจัดการออกเปน 4 งาน 1 หนวย คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธี
การ งานประสานงาน งานประชาสัมพันธ หนวยน้ําดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีบุคลากรภายในกองกลางทั้งหมด
จํานวน 32 คน และในปจจุบันสวนกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ไดเปนศูนยกลางบริหารดานเอกสารราชการ ของ
มหาวิทยาลัย ดานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดานการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย และการ
ประสานงานที่มีการติดตอระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของสวนใหญผูใชบริการจะเปนบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยที่มาใชบริการเปนจํานวนมาก และเนื่องจากผูวิจัยไดรับปญหาขอมูลจากเสียงสะทอนจากบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาที่มารับบริการจากกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ในดานการบริการ ของสวนภายใน
กองกลาง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาการใหบริการของในสวนงานตางๆ ภายในกองกลาง มหาวิทยาลัย
พะเยา มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดและผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใหบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาอุ ป สรรคเพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารของกองกลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อ ศึกษาถึงป จจัยที่ชวยเพิ่มประสิ ทธิภาพการใหบริการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิด
จากการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตดานเนื้อหามาจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2552 และปจจัยตามองคประกอบของการ
ใหบริการของวรรณกรรมมาประยุกตใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย
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ตัวแปรตน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สังกัด
- ประเภทบุคลากร
- ประเภทตําแหนง
- จํานวนครั้งที่เคยมาใช รับบริการ
- ชวงระยะเวลาที่มาใชบริการ
ระยะเวลาโดยรวมที่มาใชบริการ
คุ ณ ภาพของการให บ ริ ก าร ของกองกลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา แตละดาน
- ดานบุคลากรผูใหบริการ
- ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
- ดานสิ่งแวดลอม สถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก
- ดานคุณภาพการใหบริการ
- ดานการประชาสัมพันธแนะนําการ
ใหบริการ
- ดานระบบการใหบริการ

ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพ การใหบริการของกองกลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแยกบุคลากรของคณะ 15 คณะ
วิทยาลัย 4 วิทยาลัย โรงเรียน 1 โรงเรียน และสวนงานสนับสนุน แบงออกเปนกอง 9 กอง ศูนย10 ศูนย และหนวย 5
หนวยรวมจํานวนทั้งหมด 1,731 คน (กองกลางเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะยา วันที่ 22 กุมภาพันธ 2559) แบบเจาะจง
(purposive sampling) คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง จากการเปดตารางของTara Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได
กลุมตัวอยางจํานวน 325 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงแบบสอบถามออกเปน 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เปนแบบสอบถามในลักษณะปลายปด สถิติใชใน
การศึกษา คือ การแจกแจงความถี่คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) มีคําถามจํานวน 9 ขอ
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ตอนที่ 2 ขอมูลดานการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด
พะเยา เป น แบบสอบถามในลั ก ษณะปลายป ด สถิ ติ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ ค า เฉลี่ ย (Mean)และค า ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) มีคําถามจํานวน 30 ขอ
ตอนที่ 3 ขอมูลศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
เปนแบบสอบถามในลักษณะแบบปลายเปด สถิติที่ใชในการศึกษา คือ หาคาความถี่มีคําถามจํานวน 6 ดาน 6 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการวิจัยในการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary.Data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุม
ตัวอย าง ที่เป นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแยกบุค ลากรของคณะ 15 คณะ วิท ยาลัย 4 วิท ยาลั ย
โรงเรียน 1 โรงเรียน และสวนงานสนับสนุน แบงออกเปนกอง 9 กอง ศูนย10 ศูนย และหนวย 5 หนวย
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ(Secondary.Data) เปนขอมูลที่ได จากสื่อตาง ๆ เอกสาร บทความ แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัดของคณะ วิทยาลัย กอง ศูนย
หนวยงาน ประเภทบุคลากร ประเภทตําแหนง จํานวนครั้งในการรับ บริการ ชวงระยะเวลาที่ มาใชบริ การ และ
ระยะเวลาโดยรวมที่มาใชบริการ มีจํานวน 9 ขอ ขอสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ และคารอยละ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ของ
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีขอคําถาม 6 ดาน ไดแกดานบุคลากร ผูใหบริการ ดานกระบวนการ/ขั้นตอน
การให บ ริ ก ารด า นสิ่ ง แวดล อ มสถานที่ แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ด า นคุ ณ ภาพของการให บ ริ ก าร ด า นการ
ประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการ ดานระบบการใหบริการ ซึ่งแบงคําถามเปนขอยอย จํานวน 30 ขอ
ประเมินผลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งจะกําหนดความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยแตละระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 ถึง 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 ถึง 4.20 หมายถึง มาก
คาเฉลี่ย 2.61 ถึง 3.40 หมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 ถึง 2.60 หมายถึง นอย
คาเฉลี่ย 1.00ถึง 1.80
หมายถึง นอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีคําถาม 6ดาน ดานละ 1 ขอ
จํานวน 6 ขอ มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open-ended question) วิเคราะหขอมูลจากความถี่ของขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขแลวนํามาสรุปแบบบรรยาย

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสรุป
ผลการวิจัยไดเปน 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ขอมูลพืน้ ฐานของผูต อบแบบสอบถาม
การศึ กษาเรื่อ ง การพั ฒนาประสิท ธิ ภาพของการใหบ ริก าร ของกองกลาง มหาวิท ยาลัย พะเยา ผูต อบ
แบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 63.01 ซึ่งจะมีอายุระหวาง 31–40 ป จํานวน
164 คน คิดเปนรอยละ 50.50 จบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 53.81 สวน
ใหญ สังกัดคณะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 66.50 เปนบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 93.80 ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา มากที่สุด จํานวน 321 คน คิดเปนรอย
ละ 98.80 สวนมากจํานวนครั้งที่เคยมาใชบริการ (ตั้งแตเดือน ม.ค.-มี.ค. 2559) เคยตั้งแต 3ครั้ง ขึ้นไป จํานวน
241 คน คิดเปนรอยละ 74.20 ซึ่งจะมาใชบริการสวนมากชวงระยะเวลาระหวางเวลา 08.30 -10.00 น.จํานวน 128
คน คิดเปนรอยละ 39.40 และสวนใหญระยะโดยรวมที่มาใชบริการนอยกวา 30 น. จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ
84.30
ตอนที่ 2 ขอมูลดานการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ดาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ดังอภิปรายผลได ดังนี้
ด า นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก าร คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ ลําดับ
กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง 6 ดาน
1. ดานบุคลากรผูใหบริการ
3.68
0.768
มาก
1
2.ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
3.56
0.772
มาก
2
3. ดานสิ่งแวดลอม สถานที่และอํานวยความสะดวก
3.51
0.751
มาก
3
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
3.43
0.872
มาก
4
5. ดานการประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการ
3.43
0.743
มาก
5
6. ดานระบบการใหบริการ
3.42
0.751
มาก
6
รวม 3.51
0.797
มาก
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้ง 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x = 3.51 ) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานบุคลากรผูใหบริการ ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย ( x = 3.68 ) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานสิ่งแวดลอม สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย
( x = 3.42 ) โดยดาน ไดดังนี้
1. ดานบุคลากรผูใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย( x = 3.68 )เมื่อ
พิจารณาเปนรายข อพบวาข อ3 มี ระดั บคา เฉลี่ ยสูง สุด ซึ่งมี คาแปลผลอยูใ นระดับมาก คือ เจา หนา ที่มีค วามรู
ความสามารถในการใหบริการ และขอที่1มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุดซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ เจาหนาที่พูดจา
สุภาพอัธยาศัยดีแตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสมมีคาเฉลี่ย ( x = 3.58)
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย( x = 3.56 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอ3 มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ มีขั้นตอนการใหบริการ
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ไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัวและขอที่2มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุดซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ระยะเวลา
ในการใหบริการมีความเหมาะสม
3. ดานสิ่งแวดลอม สถานที่ และสิ่งอํา นวยความสะดวก.พบวา ความคิดเห็ นของกลุมตั วอยางผูตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย( x = 3.42) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอ3 มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก
คือ สถานที่สะอาดติดตอสะดวกและขอที่1มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุดซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกเชนเอกสารและแบบฟอรมตางๆ
4. ดานคุณภาพการใหบริการ ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย( x = 3.43)เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาขอ6 มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ การตอบสนอง มีความตั้งใจ
และเต็มใจใหบริการ และขอที่2มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุดซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ การทํางานเปนทีม/การ
ทํางานทดแทนกันได
5. ดานการประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
( x = 3.43)เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอ2 มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ บุคลากร
รับทราบขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน สม่ําเสมอ และขอที่1มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุดซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก
คือ บุคลากรรับรูขาวสารการใหบริการผานทาง เว็บไซต
6. ดานระบบการใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย( x = 3.51) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาขอ1 มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ความสะดวกในเงื่อนไขการ
ขอรับบริการและขอที่3มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุดซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาใชในการใหบริการ
ตอนที่ 3 ขอมูลศึกษาปญหา และอุปสรรค ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสรุปได ดังนี้
1. ดานบุคลากรผูใหบริการ พูดจาไมไพเราะ
2 ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการขั้นตอนใหบริการบางอยางยังยุงยาก
3. ดานสิ่งแวดลอม สถานที่ สถานที่คับแคบ การเก็บอุปกรณไมเปนระเบียบ
4. ดานคุณภาพการใหบริการ ควรมีการบริการที่รวดเร็ว
5. ดานการประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการ การใหบริการของการรับรูขาวสารทางเว็บไซดคนหายาก
ขอมูลขาวสารของสื่อทางเว็บไซดยังไมเปนปจจุบัน
6. ดานระบบการใหบริการ ควรเพิ่มชองทางใหบริการหลายชองทาง เพื่อความรวดเร็วในการใหบริการ

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา มีประเด็น
อภิปราย ดังนี้
1. ดานบุคลากรผูใหบริการ พบวา ความคิดเห็ นของกลุมตัวอยา งแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 เมื่อ
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พิจ ารณา พบว า เจา หน าที่ มีค วามรู ค วามสามารถในการใหบ ริก าร ที่ เป น เช นนี้ อภิ ปรายผลไดว า ผูใ หบ ริก ารให
ความสําคัญกับผูรับบริการ มีความตั้งใจในการทํางานและใหผูรับบริการไดรับผลประโยชนอยางคุมคาและเสียเวลา
นอยที่สุด สวนความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของ
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา และสวนเจาหนาที่ใหคําแนะนําตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตองนาเชื่อถือ มีระดับ
คาเฉลี่ยต่ําสุด อภิปรายผลไดวา หนาที่ของผูใหบริการตองปฏิบัติตามระเบียบ และตองใหคําแนะนําตอผูใชบริการดวย
ความจริงใจและเตรียมความพรอมในการทํางานเสมอ
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.56 เมื่อพิจารณา พบวาขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว ที่เปนเชนนี้อภิปราย
ผลไดวา ผูใหบริการใหความสําคัญกับผูรับบริการ มีการกําหนดขั้นตอนการใหบริการเพื่อความรวดเร็ว และคลองตัว
และใหผูรับบริการเขาใจงาย และใหผูรับบริการไดรับผลประโยชนอยางคุมคาและเสียเวลานอยที่สุด สวนความคิด
เห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัย
พะเยา และสวนระยะเวลา ในการใหบริการมีความเหมาะสม มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด อภิปรายผลไดวา หนาที่ของผู
ใหบริการตองปฏิบัติตามระเบียบ และชวงระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสมตาม และแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดผูรับบริการเต็มใจใหบริการทุกชวงระยะเวลาในการทํางานตลอดทุกเวลา
3. ดานสิ่งแวดลอม สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก.พบวา.ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 เมื่อพิจารณา พบวา.สถานที่สะอาดติดตอสะดวก ที่ เปนเชนนี้ อภิปรายผลไดว า
ผูใ ห บ ริก ารใหค วามสํา คั ญ กั บด า นสถานที่ มีค วามเหมาะสม หาง า ย และสะอาด พรอ มทั้ งมี ค วามมั่ น ใจ ในการ
ออกแบบของตัวอาคารที่เนนความแข็งแรง ของหองกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา สวนความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา และสวนการ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเชนเอกสารและแบบฟอรมตางๆ มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด อภิปรายผลไดวา เจาหนาที่เต็มใจใน
การใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารและแบบฟอรมตางภายในกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อความรวดเร็วตอการใหบริการ
4. ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43
เมื่อพิจารณา พบวา การตอบสนอง มีความตั้งใจและเต็มใจใหบริการ.ที่เปนเชนนี้อภิปรายผล ไดวาผูใหบริการ ให
ความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการ เพื่อใหผูรับบริการ ไดรับการบริการที่ดีและผูใหบริการยังมีความตั้งใจในการ
ทํางานและใหผูรับบริการไดรับผลประโยชนมากที่สุด สวนความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา และสวน การทํางานเปนทีม/การทํางาน
ทดแทนกันได มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด อภิปรายผลไดวา เจาหนาที่เต็มใจในการใหบริการและเจาหนาที่ไดศึกษาภาระ
หนาที่ของแตละหนวย เพื่อจะทํางานทดแทนกันไดพรอมจะใหบริการไดรวดเร็วและไดคุณภาพการใหบริการของกอง
ตอไป
5. ดานการประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.43 เมื่อพิจารณา พบวา บุคลากรรับทราบขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน สม่ําเสมอที่เปนเชนนี้อภิปราย
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ผลไดวา บุคลากรสวนใหญภายในมหาวิทยาลัยจะไดรับทราบขอมูลขาวจากกลุม และสื่อตางๆ และขาวสารที่ไดรับที่
ถูกตองและครบถวนสม่ําเสมอ เขาใจอยางชัดเจน และทางกองยังมีเครือขายงานประชาสัมพันธรองรับการกระจาย
ขาวของมหาวิทยาลั ยในอี กทางหนึ่ง ส วนความคิดเห็นของกลุมตั วอยา งผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา และสวนบุคลากรรับรูขาวสารการใหบริการผานทาง
เว็บไซต มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด อภิปรายผลไดบุคลากรสวนใหญการรับรูขาวการใหบริการของทางกองผานชองทางสื่อ
ตางๆ เชนเว็บไซตกองกลาง เว็บไซตมหาวิทยาลัย และชองทางสื่อสารอื่นๆ ที่ทางกองกลางยินดีใหบริการดาน
ขาวสารตางๆ ทั้งขาวของมหาวิทยาลัย หรือขาวของกองกลาง และบางครั้งการเผยแพรขาวสารอาจไมเปนปจจุบัน
และไมตอเนื่อง ซับซอน ไมสะดุดตา
6. ดานระบบการใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 เมื่อ
พิจารณา พบวา ความสะดวกในเงื่อนไขการขอรับบริการ.ที่เปนเชนนี้อภิปรายผลไดวา ผูพัฒนาระบบการใหบริการ
ของกองกลาง จะมีเงื่อนไขการใชงานใหนอยที่สุดเพื่อรองรับการใชงานในระบบการขอรับบริการที่รวดเร็ วและไม
เสียเวลาในเงื่อนไขตางๆ เพื่อใหผูรับบริการ ไดรับการบริการที่ดีและไดรับผลประโยชนมากที่สุด สวนความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัย
พะเยา การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการใหบริการ มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด อภิปรายผลไดวา การบริการ
สื่อการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการภายในกอง และทั้งภายในมหาวิทยาลัย เชน การบริการการ
จองประชุมออนไลน และระบบของกองกลางที่กาวหนา และมีการพัฒนาระบบ คือระบบ up meeting ระบบจองหอง
ประชุมออนไลน ระบบไปรษณีย ระบบงานธุรการ เพื่อมาใชในการบริการที่รวดเร็วและทันสมัย และในบางครั้งระบบ
บางอยางอยูในชวงกําลังพัฒนา จึงทําใหเกิดการผิดพลาด และลาชาในการแกไขโปรแกรมเปนบางครั้ง ๆ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนา
การใหบริการงานกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยสรุปดังนี้
1. ดานบุคลากรผูใหบริการ การบริหารจัดการทํางานเปนทีมรวมถึงสงเสริมการเขารับการอบรมใหความรู
แกเจาหนาที่ผูใหบริการ ฝกใหเกิดจิตสํานึกในการใหบริการ
2 ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ควรประชุมหารือเพื่อหาแนวทางกับผูบริหารในการลดขั้นตอนใน
การบริการ เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และใหสอดคลองกับการทํางานจริง และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
3. ดานสิ่งแวดลอม สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก ควรมีการปรับปรุงหองกองกลางใหม เนื่องจาก
สถานที่คับแคบ
4. ดานคุณภาพการใหบริการ ควรจัดประชุมชี้แจงการทํางานในหนวยงานและควรมีการทบทวนถอด
บทเรียนการดําเนินงานที่ผานมาแกเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในขั้นตอนการบริการใหมีคุณภาพ
5. ดานการประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการ ควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธใหมีความตอเนื่องและ
มีการติดตามผล รวมถึงใหมีชองทางการประชาสัมพันธใหทันสมัยเปนปจจุบันตอไป
6. ดานระบบการใหบริการ ควรมีการประชุมชี้แจงระบบและพัฒนาระบบใหมีการบริการควบคุมการทํางาน
ไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท ทางไอแพด เพื่อสะดวกและรวดเร็วตอผูรับบริการ
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษารูปแบบการใหบริการที่ดีของกองกลาง เพื่อจะไดมีรูปแบบในการใหบริก ารที่เปนเลิศ มุง สู
องคกรแหงความเปนเลิศดานการบริการ
2. ควรสนั บ สนุ น ให มี ก ารศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ งป จ จั ย ส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารกองกลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา
3. ควรมีการศึกษาดานความพึงพอใจของการใหบริการของระบบ up-meeting ระบบจองหองประชุมออนไลน
และระบบการประเมินความพึงพอใจของกองกลาง
4. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เชนการสังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึกในกลุมผูใชบริการ เพื่อใหได
ขอมูลเชิงลึกที่ชัดเจนตอไป
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ลําปาง จํากัด โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย พนักงาน
ของ กลุมบริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด จํานวน 3 สาขา ไดแก สาขาพะเยา จํานวน 68 คน สาขาเชียงคํา จํานวน 36 คน
และ สาขางาว จํานวน 10 รวมทั้งหมด 114 คน ใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
พนักงานทุกคน ขอมูลที่เก็บไดใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหหาคาสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ดานปจจัยแรงจูงใจที่พนักงานมีความคาดหวังจากการบริหารงานของบริษัท คือ พนักงานมีความคาดหวัง
ดานหนาที่ความรับ ผิดชอบ มีคาเฉลี่ ยรวมมากที่สุดเท ากับ 3.96 รองลงมาคือ ความคาดหวังดานการประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ความคาดหวังลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และ
ความคาดหวังการไดรับยกยอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ดานปจจัยสนับสนุนที่พนักงานมีความคาดหวังจากการ
บริหารงานของบริษัทฯ พบวา พนักงานมีความคาดหวังดานสวัสดิการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.88 รองลงมาคือ
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72
คําสําคัญ: ความคาดหวัง การบริหารงาน พนักงานของบริษัท อีซูซุ ลําปาง จํากัด

Abstract
The study aims to study the expectations of employees towards management of group company Isuzu
Lampang limited. Quantitative research method was conducted with a total of 114 samples of 3 branches
consisted of 68 staff of Phayao branch, 36 staff of Chiang Kham branch, and 10 staff of Ngao branch. The
instructed questionnaires were distributed to 114 staff. All data analyzed with descriptive statistics, percentage,
mean and standard deviation.
The study revealed that employee motivation factors expected from the administration of the company
were job responsibilities aspect with highest average of 3.96, expectations for success in career with average at
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3.77, expectation for a decent job description with average at 3.58, and expectation for getting honored with
average at 3.51 respectively. Employee supporting factors expected from the administration of the company
were Welfare aspect with highest average of 3.88, expectations for having good relationships with colleagues
with average at 3.83, expectations for workplace environment with average at 3.72.
Keywords: expectation, management, ISUZU Lampang Limited staff

บทนํา
เนื่องจากปจจุบันการทําธุรกิจจําเปนตองอาศัยทรัพยากรที่หลากหลายเพื่อที่จะสามารถดําเนินธุรกิจนั้นๆให
อยูรอดและเจริญเติบโตไปไดไมวาจะเปนในสวนการบริหารจัดการ การลงทุนหรือดานการเงิน ดานวัตถุดิบหรือสินคา
และหนึ่ ง ในนั้ น คื อ ด า นทรั พ ยากรบุ ค คล ที่ จ ะนํ า พามาซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ นั้ น ๆ
ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยที่สําคัญมาก จึงทําใหองคการแตละแหงมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแตกตาง
กันไปตามความคาดหวังของบุคคลในแตละองคการ ซึ่งองคการที่ตองใชคนเปนหลักในการดําเนินธุรกิจนั้นจะตองมี
การบริหารดานบุคคลใหดีเพื่อรักษาและลดการลาออกหรือการหมุนเวียนพนักงานใหม เพราะถามีการบริหารจัดการ
ที่ดีจะชวยในการลดตนทุนในดานการสอนงานพนักงานใหม ลดความผิดพลาดในงาน และสามารถรักษาประสิทธิภาพ
ในการทํางานได ดังนั้นผูทําการศึกษาจึงอยากจะศึกษาความคาดหวังของพนักงานทีมีตอการบริหารงานของ กลุม
บริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะผูศึกษาจะขอเลือกศึกษาใน 3 สาขา ที่ผูทําการศึกษาไดทํางานและมี
ความเกี่ยวเนื่องดวยคือ สาขาพะเยา สาขาเชียงคํา และสาขางาว เพราะแตละสาขาก็อยูคนละพื้นที่ การใหบริการใน
แตละสาขาก็จะมีจํานวนพนักงานไมเทากัน ซึ่งอาจจะสงผลตอความคาดหวังของพนักงานในแตละสาขาแตกตางกันไป
ดวยดังนั้นผูศึกษาจึงตองการศึกษา ความคาดหวังของพนักงานที่มีตอการบริหารงานของ กลุมบริษัท อีซูซุลําปาง
จํากัด เพื่อที่จะไดนําผลการศึกษานั้นมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน และทําใหทราบความ
คาดหวังของพนักงาน กลุมบริษัท อีซูซุลําปาง จํากัด ตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาความคาดหวังของพนักงานที่มีตอการบริหารงานของ กลุมบริษัท อีซูซุลําปาง จํากัด
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กรอบแนวคิด
1.

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพสมรส
4.ระดับการศึกษา
5.ตําแหนงงาน
6.ระยะเวลาในการทํางาน
7.ระดับรายไดตอเดือน

ความคาดหวังของพนักงาน

ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย
1.การประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
2.การไดรับยกยองนับถือ
3.ลักษณะของงาน
4.ความรับผิดชอบ
5.ความกาวหนาในการทํางาน
ปจจัยสนับสนุน ประกอบดวย
1.ดานคาตอบแทน
2.ดานสวัสดิการ
3.ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
4.ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน
5.ดานสภาพแวดลอในการทํางาน
6.ดานการบริหารจัดการ

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมเดียวกันคือ พนักงานของ กลุมบริษัทอีซูซุลําปาง
จํากัด ประกอบดวย พนักงานบริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด สาขาพะเยา จํานวน 68 คน พนักงานบริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด
สาขาเชียงคํา จํานวน 36 คน และพนักงานบริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด สาขางาว จํานวน 10 คน ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ
2559 ซึ่งรวมประชากรและกลุมตัวอยางที่ทําศึกษาครั้งนี้ มีจํานวนทั้งหมด 114 คน
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจะใชเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ในการจัดเก็บขอมูล โดยการคนควาจาก
หนังสือและเอกสารตางๆ และบูรณาการจากแนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวของซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย
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ส ว นที่ 1 เป น ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป น แบบตรวจสอบรายการ (Check.List)
หมายถึง ขอมูลเฉพาะตัวบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ตําแหนงงาน ระยะเวลาในการทํางาน และระดับรายไดตอเดือน
สวนที่ 2 เปนขอมูลที่เกี่ยวกับความคาดหวังของพนักงานที่มีตอการบริหารของ กลุมบริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด
ซึ่งจะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ หมายถึง ระดับความคาดหวังของ
พนักงานเมื่อเทียบกับปจจัยในดานตางๆ ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานการบริหารงาน ไดแก.1.ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย
การประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ก ารงาน การได รั บ ยกย อ งนั บ ถื อ ลั ก ษณะของงาน ความรั บ ผิ ด ชอบ และ
ความกาวหนาในงาน 2.ปจจัยสนับสนุน ประกอบดวย ปจจัยดานคาตอบแทน ปจจัยดานสวัสดิการ ปจจัยดานการ
บริหารจัดการ ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนพนักงาน
สวนที่ 3 เปนความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่นๆ
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ซึ่ง
มีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม
2. ลงรหัสในแบบสอบถามทุกชุด แลวนํารหัสที่กําหนดพิมพลงในคอมพิวเตอรและทําการวิเคราะห
3. คาพารามิเตอรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive.Statistics)
วิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของพนักงาน ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmetic mean) คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ SD)

ผลการศึกษา
สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.60 และเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 49.40
อายุของกลุมตัวอยางอยูในชวง 26 – 35 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.60 รองลงมาคือ นอยกวา 25 ป คิด
เปนรอยละ 20.20 อายุ 36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 13.50 และนอยที่สุดคือ 46 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 6.70
สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางมีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.60 รองลงมาคือ โสด คิด
เปนรอยละ 46.10 และนอยที่สุดคือ หมาย / หยาราง / แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 3.40
ระดับ การศึกษาของกลุ มตัวอยางมีระดับการศึ กษา ปวส.มากที่สุ ด คิ ดเปน รอยละ 47.20 รองลงมาคื อ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 31.50 ระดับ ปวช. / ต่ํากวา คิดเปนรอยละ 19.10 และนอยที่สุดคือ สูงกวาปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 1.10 และมีผูไมตอบในขอนี้ คิดเปนรอยละ 1.10
ตําแหนงงานของกลุมตัวอยางอยูในตําแหนงชางยนต มากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.30 รองลงมาคือ ที่ปรึกษา
การขาย คิดเปนรอยละ 18.00 หัวหนางานทุกระดับทุกแผนก คิดเปนรอยละ 12.40 ที่ปรึกษางานบริการ คิดเปนรอย
ละ 11.20 ธุรการขายและอะไหล คิดเปนรอยละ 9.00 ลูกคาสัมพันธ / ตอนรับลูกคา คิดเปนรอยละ 6.70 และที่นอย
ที่สุดคือ การตลาด แคชเชียรและลางรถ คิดเปนรอยละ 3.40 และมีผูไมตอบในขอนี้ คิดเปนรอยละ 2.20
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางอยูในชวง 1 – 5 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.40 รองลงมาอยู
ในชวง ต่ํากวา 1 ป คิดเปนรอยละ 28.10 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 16.90 21 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 6.70 และชวงที่
นอยที่สุดคือ 11 – 15 ปและ16 – 20 ป คิดเปนรอยละ 3.40 และมีผูไมตอบในขอนี้ คิดเปนรอยละ 1.10
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ระดับรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางอยูในชวง นอยกวา 10,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.80
รองลงมาอยูในชวง 10,000 – 14,999 บาท คิดเปนรอยละ 38.20 ชวง 15,000 – 19,999 บาท คิดเปนรอยละ 13.50
และที่นอยที่สุดอยูชวง 20,000 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 4.50
สวนที่ 2 เปนขอมูลที่เกี่ยวกับความคาดหวังของพนักงานที่มีตอการบริหารของ กลุมบริษัทอีซูซุ
ลําปาง จํากัด
ดานปจจัยแรงจูงใจที่พนักงานมีความคาดหวังจากการบริหารงานของบริษัทฯ ผลการศึกษาพบวา พนักงานมี
ความคาดหวังดานหนาที่ความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยรวมมากที่สุดเทากับ 3.96 รองลงมาคือ ความคาดหวังดานการ
ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ความคาดหวังลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.58 และความคาดหวังการไดรับยกยอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ความคาดหวังดานการประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
ภาพรวมของระดับความคาดหวังที่มีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (xˉ =
3.77 ) พบวา ความคาดหวังในความภาคภูมิใจในผลงานที่ไดทําลุลวงไปแลว เปนดานที่มีผลตอความคาดหวังของ
พนักงานมากที่สุด อยูในระดับมาก (xˉ = 4.15 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังในตําแหนงหนาที่การงานที่ปฏิบัติอยู
อยูในระดับมาก (xˉ = 4.09 ) และที่นอยที่สุดคือ ความคาดหวังที่ไดรับการยกยองชมเชยในการปฏิบัติงานจากหัวหนา
งาน อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.09 )
การประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
1.ทานสามารถแกไขปญหาตางๆที่เกิดจากการทํางานได
ดวยตัวทานเอง
2.ทานไดรับการยกยองชมเชยในการปฏิบัติงานจาก
หัวหนางาน
3.ทานมีความภาคภูมใิ จในผลงานที่ทานไดทําลุลวง
ไปแลว
4.ทานพอใจในตําแหนงหนาที่การงานที่ปฏิบัติอยู
5.บุคคลในครอบครัวทานภาคภูมิใจกับหนาที่การงานที่
ทานทําอยู
รวม

𝐗
3.58

S.D.
.560

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.09

.685

ปานกลาง

4.15

.667

มาก

4.09
3.95

.600
.710

มาก
มาก

3.77

.644

มาก

2. ความคาดหวังดานการไดรับยกยองนับถือ
ภาพรวมของระดับความคาดหวังที่มีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (xˉ =
3.51 ) พบวา ความคาดหวังที่ไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนพนักงานและความคาดหวังที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน
ที่มีความสําคัญ เปนดานที่มีผลตอความคาดหวังของพนักงานมากที่สุด อยูในระดับมาก (xˉ = 3.62 ) รองลงมาไดแก
ความคาดหวังที่วาผลงานไดรับการยอมรับจากเพื่อนพนักงาน ซึ่งอยูในระดับมาก (xˉ = 3.60 ) และที่นอยที่สุดคือ
ความคาดหวังที่วาความคิดเห็นไดรับการยอมรับจากหัวหนางาน อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.31 )
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การไดรับยกยองนับถือ
1.ทานไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนพนักงาน
2.ทานไดรับการยอมรับนับถือจากหัวหนางาน
3.ผลงานของทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนพนักงาน
4.ผลงานของทานไดรับการยอมรับจากหัวหนางาน
5.ความคิดเห็นของทานไดรับการยอมรับจากเพื่อน
พนักงาน
6.ความคิดเห็นของทานไดรับการยอมรับจากหัวหนางาน
7.ทานไดรับมอบหมายใหทํางานที่มีความสําคัญ
รวม

𝐗
3.62
3.52
3.60
3.47
3.44

S.D.
.699
.693
.686
.740
.690

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.31
3.62
3.51

.684
.746
.705

ปานกลาง
มาก
มาก

3. ความคาดหวังดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ภาพรวมของระดับความคาดหวงที่มีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (xˉ =
3.58 ) พบวา ความคาดหวังที่ไดใชความรู ความสามารถที่มีอยูไดอยางเต็มที่ เปนดานที่มีผลตอความคาดหวังของ
พนักงานมากที่สุด อยูในระดับมาก (xˉ = 4.03 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังงานที่ปฏิบัติมีความทาทายกับความรู
ความสามารถ อยูในระดับมาก (xˉ = 3.98 ) และที่นอยที่สุดคือ ความคาดหวังงานที่ปฏิบัติอยูรูสึกวายากเกิน
ความสามารถ อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 2.66 )
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
1.งานที่ทานปฏิบัติตรงตามความรูความสามารถของทาน
2.งานที่ทานปฏิบัติมีความทาทายกับความรู
ความสามารถของทาน
3.งานที่ทานปฏิบัติอยูทานรูสึกวายากเกินความสามารถ
ของทาน
4.ทานมีอิสระในการวางแผนการทํางานไดดวยตนเอง
5.ทานไดใชความรู ความสามารถที่มีอยูไดอยางเต็มที่
รวม

𝐗
3.66
3.98

S.D.
.768
.657

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก

2.66

.673

ปานกลาง

3.55
4.03
3.58

.798
.615
.702

มาก
มาก
มาก

4. ความคาดหวังดานหนาที่ความรับผิดชอบ
ภาพรวมของระดับความคาดหวังที่มีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (xˉ =
3.96 ) พบวา ความคาดหวังดานเขาใจถึงขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบ เปนดานที่มีผลตอความความคาดหวังของ
พนักงานมากที่สุด อยูในระดับมาก (xˉ = 4.17 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังดานความภาคภูมิใจกับตําแหนง อยูใน
ระดับมาก (xˉ = 4.04) และที่นอยที่สุดคือ ความคาดหวังดานขอบเขตและหนาที่รับผิดชอบตรงตามที่คาดหวัง อยูใน
ระดับมาก (xˉ = 3.80 )
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หนาที่ความรับผิดชอบ
1.ทานเขาใจถึงขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบของทาน
2.ทานปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ที่ทานดํารงอยู
3.ขอบเขตและหนาที่ที่ทานรับผิดชอบตรงตามที่ทาน
คาดหวัง
4.ทานมีการคิดหาวิธีทํางานใหมๆเพื่อใหงานที่ไดรับ
มอบหมายสําเร็จ
5.ทานมีความภาคภูมใิ จกับตําแหนงของทาน
รวม

𝐗
4.17
3.96
3.80

S.D.
.607
.542
.710

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก

3.82

.614

มาก

4.04
3.96

.638
.622

มาก
มาก

5. ความคาดหวังดานความกาวหนาในการทํางาน
ภาพรวมของระดับความคาดหวังที่มีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (xˉ =
3.53) พบวา ความคาดหวังงานที่ทําอยูสามารถทําใหไดรับความกาวหนา เปนดานที่มีผลตอความความคาดหวังของ
พนักงานมากที่สุด อยูในระดับมาก (xˉ = 3.74 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังที่ไดรับโอกาสในการทํางานอื่นๆ
นอกเหนือจากหนาที่หลัก อยูในระดับมาก (xˉ = 3.62 ) และที่นอยที่สุดคือ ความคาดหวังดานมีโอกาสไดรับการ
สนับสนุนใหเลื่อนตําแหนงไดตามความสามารถ อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.18 )
ความกาวหนาในการทํางาน
1.ทานไดรับการคัดเลือกใหเขาฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการทํางาน
2.ทานมีโอกาสไดรับการสนับสนุนใหเลื่อนตําแหนงไดตาม
ความสามารถของทาน
3.ทานไดรับโอกาสในการทํางานอื่นๆนอกเหนือจากหนาที่
หลัก
4.ทานสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวงได โดยไมมีปญหา
ตามมา
5.งานที่ทานทําอยูสามารถทําใหทานไดรับความกาวหนา
รวม

X
3.55

S.D.
.949

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.18

.870

ปานกลาง

3.62

.781

มาก

3.54

.679

มาก

3.74
3.53

.723
.800

มาก
มาก

ดานปจจัยสนับสนุนที่พนักงานมีความคาดหวังจากการบริหารงานของบริษัทฯ ผลการศึกษาพบวา พนักงาน
มีความคาดหวังดานสวัสดิการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.88 รองลงมาคือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ดานการบริหารงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.59 และดานคาตอบแทนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. ความคาดหวังดานปจจัยคาตอบแทน
ภาพรวมของระดับความคาดหวังที่มีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังปานกลาง (xˉ
= 3.16 ) พบวา ความคาดหวังในการปรับขึ้นเงินเดือนมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เปนดานที่มีผล
ตอความคิดเห็นของพนักงานมากที่สุด อยูในระดับมาก (xˉ = 3.69 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังเงินโบนัสประจําป
ทําใหมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.38 ) และที่นอยที่สุดคือ ความคาดหวังดานเงินเดือน
และคาตอบแทนมีความเหมาะสมโดยไมจําเปนตองหารายไดเพิ่ม อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 2.78 )
ปจจัยดานคาตอบแทน
1.เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับเพียงพอกับ
คาใชจายในสภาวะคาครองชีพในปจจุบัน
2. เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับในปจจุบันเปนที่นา
พอใจ
3. เงินเดือนและคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงาน
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
4. เงินเดือนและคาตอบแทนมีความเหมาะสมโดยไม
จําเปนตองหารายไดเพิ่ม
5. เงินโบนัสประจําปทําใหทานมีกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
6. การปรับขึ้นเงินเดือนมีความเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน
รวม

X
2.95

S.D.
.946

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

3.09

.839

ปานกลาง

3.07

.855

ปานกลาง

2.78

.964

ปานกลาง

3.38

1.128

ปานกลาง

3.69

1.021

มาก

3.16

.959

ปานกลาง

2. ความคาดหวังปจจัยดานสวัสดิการ
ภาพรวมของระดับความคาดหวังที่มีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (xˉ = 3.88 )
พบวา ความคาดหวังในสิทธิการลาพักรอน เปนดานที่มีผลตอความคิดเห็นของพนักงานมากที่สุด อยูในระดับมาก
(ˉx = 4.11 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังในสิทธิการทองเที่ยวภายในประเทศ 2 ป / 1 ครั้ง อยูในระดับมาก (xˉ =
4.02 )และที่นอยที่สุดคือ ความคาดหวังในสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาลตามบัตรประกันสังคม อยูในระดับมาก (ˉx =
3.65 )
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ดานปจจัยดานสวัสดิการ
1. ระดับความคาดหวังในสิทธิการลาพักรอน
2. ระดับความคาดหวังในสิทธิการเบิกคาเทอมบุตร คน
ละ 2,000 บาท / คน / เทอม
3. ระดับความคาดหวังในสิทธิการทองเที่ยว
ภายในประเทศ 2 ป / 1 ครั้ง
4. ระดับความคาดหวังในสิทธิการเบิกชุดพนักงาน
2ชุด /คน /ป
5. ระดับความคาดหวังในสิทธิการเบิกคา
รักษาพยาบาลตามบัตรประกันสังคม
6. ระดับความคาดหวังในสิทธิการประกันชีวิตหมูของ
บริษัท
7. ทานมีสิทธิการเบิกคาเลาเรียนของตัวทาน ในระดับ
ไมเกินปริญญาตรี
8. ระดับความคาดหวังกับเงินบําเหน็จหลังเกษียณ 10
เทาของเงินเดือนๆสุดทาย
9. ระดับความคาดหวังกับสิทธิอื่นๆที่บริษัทมีให
นอกเหนือจากขอ2.1-2.8
รวม

X
4.11
3.93

S.D.
.775
.828

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก

4.02

.783

มาก

3.83

.932

มาก

3.65

1.024

มาก

3.87

.815

มาก

3.79

.929

มาก

3.92

.772

มาก

3.83

.750

มาก

3.88

.845

มาก

3. ความคาดหวังดานการบริหารงาน
ภาพรวมของระดับความคาดหวังที่มีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (xˉ =
3.59 ) พบวา ความคาดหวังในการใหอิสระแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน ที่ไมขัดกับกฎขอบังคับของบริษัท
เปนดานที่มีผลตอความคิดเห็นของพนักงานมากที่สุด อยูในระดับมาก (ˉx = 3.71 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังดาน
การบริหารงานในปจจุบันทําใหรูสึกมั่นคง อยูในระดับมาก (xˉ = 3.69 ) และที่นอยที่สุดคือ ความคาดหวังมีการ
กําหนดความกาวหนาในงานของพนักงานที่ชัดเจน อยูในระดับมาก (ˉx = 3.49 )
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ปจจัยดานการบริหารงาน
1. การกระจายอํานาจในการบริหารงานในปจจุบัน
2. การใหอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการ
ปฏิบัติงาน ที่ไมขัดกับกฏขอบังคับของบริษัท
3. การกําหนดเปาหมายสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน
4. การประเมินผลงานจากการปฏิบัติงานมีความเปน
ธรรม
5. การตรวจสอบและการกํากับการทํางานให
สอดคลองกับเปาหมาย
6. การกําหนดแผนงานและเปาหมายในอนาคตที่
ชัดเจน
7. การชักนํา การจูงใจ การกระตุน ใหทุกคนในบริษัท
เดินไปในทิศทางเดียวกัน
8. การกําหนดบทบาท หนาที่ ของพนักงานในการ
ปฏิบัติงานชัดเจน
9. มีการกําหนดความกาวหนาในงานของพนักงานที่
ชัดเจน
10. การบริหารงานในปจจุบันทําใหทานรูสึกมั่นคง
รวม

X
3.54
3.71

S.D.
.658
.772

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก

3.61

.748

มาก

3.52

.697

มาก

3.62

.703

มาก

3.59

.657

มาก

3.56

.845

มาก

3.55

.846

มาก

3.49

.776

มาก

3.69
3.59

.840
.754

มาก
มาก

4. ความคาดหวังปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ภาพรวมของระดับความคาดหวังที่มีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (xˉ =
3.83 ) พบวา ความคาดหวังดานมีความสุขเมื่อไดทํางานรวมกับเพื่อนพนักงานทุกคน เปนดานที่มีผลตอความคิดเห็น
ของพนักงานมากที่สุด อยูในระดับมาก (xˉ = 4.04 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังใหเพื่อนพนักงานใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในกรแกปญหาที่เกิดในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก (xˉ = 4.01 ) และที่นอยที่สุดคือ ความคาดหวังให
เพื่อนพนักงานยินดีสละเวลาใหเสมอเมื่อตองการ อยูในระดับมาก (xˉ = 3.62 )
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ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
1. ทานและเพื่อนพนักงานใหเกียรติในการแสดงความ
คิดเห็นและรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน
2. เพื่อนพนักงานใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในกร
แกปญหาที่เกิดในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อนพนักงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปน
อยางดี
4. เพื่อนพนักงานใหความชวยเหลือกันในกรณีที่เพื่อน
พนักงานดวยกันไดรับความเดือดรอน
5. ทานมีโอกาสพบปะสัมพันธกบั เพื่อนพนักงานนอก
เวลางานหรือในโอกาสพิเศษตางๆ
6. เพื่อนพนักงานยินดีสละเวลาใหทานเสมอเมื่อทาน
ตองการ
7. เพื่อนพนักงานแสดงความยินดีดวยความจริงใจทุก
ครั้ง เมื่อทานทํางานสําเร็จหรือทานประสบความสําเร็จ
8. เพื่อนพนักงานไดตักเตือน แนะนํา หรือใหกาํ ลังใจ
อยางจริงใจ เมื่อทานทํางานพลาดหรือทํางานลมเหลว
9. เพื่อนพนักงานของทานไมเคยเอารัดเอาเปรียบทาน
หรือทําใหรูสึกวาถูกทอดทิ้งอยูลําพัง
10. ทานมีความสุขเมื่อไดทํางานรวมกับเพื่อนพนักงาน
ทุกคน
รวม

X
3.87

S.D.
.728

ระดับความคิดเห็น
มาก

4.01

.723

มาก

3.97

.799

มาก

3.87

.818

มาก

3.74

.739

มาก

3.62

.776

มาก

3.72

.769

มาก

3.73

.794

มาก

3.69

.777

มาก

4.04

.656

มาก

3.83

.758

มาก

5. ความคาดหวังปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ภาพรวมของระดับความคาดหวังที่มีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (xˉ =
3.83 ) พบวา ความคาดหวังดานสถานที่ปฏิบัติงานสะอาด เปนระเบียบ นาอยู เปนดานที่มีผลตอความคิดเห็นของ
พนักงานมากที่สุด อยูในระดับมาก (xˉ = 4.01 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังที่รูสึกมีความสุข ปลอดภัยและ
สะดวกสบายในที่ทํางาน และความคาดหวังดานพื้นที่ของบริษัทในภาพรวมเหมาะสมกับการทํางาน อยูในระดับมาก
(xˉ = 3.88 )และที่นอยที่สุด คือ ความคาดหวังในบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทํางานมีความรมรื่น ไม
วุนวาย อยูในระดับมาก (xˉ = 3.52 )
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ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
1. สถานที่ปฏิบัติงานของทานสะอาด เปนระเบียบ
นาอยู
2. พื้นที่ปฏิบัติงานของทานมีความเหมาะสม เชน
สถานที่ ขนาด แสงสวาง อุณหภูมิ การถายเทของ
อากาศ เปนตน
3. มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และเครื่องใชตางๆใน
การทํางานอยางพอเพียง เหมาะสม และ
สะดวกสบาย
4. บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทํางาน
มีความรมรื่น ไมวุนวาย
5. ทานรูสึกมีความสุข ปลอดภัยและสะดวกสบาย
ในที่ทํางาน
6. หองพัก หองครัว หองน้ํา มีความสะอาด
เรียบรอย เหมาะสมกับการใชงาน
7. พื้นที่ของบริษัทในภาพรวมเหมาะสมกับการ
ทํางาน
รวม

X
4.01

S.D.
.631

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.61

.834

มาก

3.64

.847

มาก

3.52

.831

มาก

3.88

.751

มาก

3.74

.747

มาก

3.88

.654

มาก

3.75

.754

มาก

6. ความคาดหวังปจจัยดานความสัมพันธกับหัวหนางาน
ภาพรวมของระดับความคาดหวังที่มีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (xˉ =
3.72 ) พบวา ความคาดหวังใหหัวหนางานใหเกียรติและเปดโอกาสใหทํางานจนเต็มความสามารถ เปนดานที่มีผลตอ
ความคิดเห็นของพนักงานมากที่สุด อยูในระดับมาก (xˉ = 3.85 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังตอหัวหนางานใหการ
สนับสนุน สงเสริมความกาวหนา ทุกๆคนอยางเหมาะสมและเทาเทียมกัน อยูในระดับมาก (xˉ = 3.83 ) และที่นอย
ที่สุด คือ ความคาดหวังวาหัวหนางานจะคอยดูแลเอาใจใสและใหความสนใจในชีวิตสวนตัวของพนักงาน อยูในระดับ
มาก (xˉ = 3.58 )
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ปจจัยดานความสัมพันธกับหัวหนางาน
1. หัวหนางานใหความไววางใจตัวทานในการปฏิบัติงาน
2. หัวหนางานคอยดูแลเอาใจใสและใหความสนใจในชีวิต
ของตัวทาน
3. หัวหนางานคอยชวยเหลือในโอกาสตางๆทั้งเรื่องงาน
และเรื่องสวนตัวของทาน
4. หัวหนางานยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากทาน
5. หัวหนางานใหเกียรติและเปดโอกาสใหทานทํางานจน
เต็มความสามารถ
6. หัวหนางานเปนคนที่สามารถปรึกษาหารือ หรือขอ
คําแนะนําในเรื่องงานและเรื่องสวนตัวได
7. หัวหนางานใหความยุติธรรมแกทานและพนักงานคน
อื่นๆ อยางเทาเทียมกัน
9. ทานรูสึกปลอดภัย มั่นคง ที่ไดทํางานรวมกับหัวหนา
งาน
10. ทานยึดหัวหนางานเปนแบบอยางในการทํางานและ
การใชชีวิต
รวม

X
3.71
3.58

S.D.
.643
.781

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก

3.60

.794

มาก

3.72

.723

มาก

3.85

.762

มาก

3.71

.869

มาก

3.75

.743

มาก

3.78

.750

มาก

3.62

.805

มาก

3.72

.764

มาก

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของพนักงานที่ตอการบริหารงานของกลุมบริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด พบวา
ระดับความคาดหวังดานหนาที่ความรับผิดชอบ เปนดานที่พนักงานมีระดับความคาดหวังมากที่สุด รองลงมาไดแก
ความคาดหวังดานสวัสดิการ และนอยที่สุดคือความคาดหวังดานคาตอบแทน ซึ่งสอดคลองกับ (เอมอร สายะเสวี,
2549, หนา 6) กลาววา ทฤษฎีความคาดหวังจะเกี่ยวของกับขั้นตอนประมาณ 3 ประการคือ ขั้นตอนที่หนึ่งคือ การใช
ความพยายามในการทํางานของพนักงาน ขั้นตอนที่สองคือ การปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่สามคือ ผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
งาน ซึ่ง ทํา ให เกิ ดความคาดหวั งออกมา 2 ลั กษณะคือ อัน ที่ห นึ่ง เป นความคาดหวั งผลการปฏิ บัติ งานจากความ
พยายาม (effort-performance expectancy) กับอันที่สอง เปนผลลัพธจากการปฏิบัติงาน (performance-outcome
expectancy) และคุณคาความพอใจในผลลัพธ (valence of outcomes) ดังนั้นการสนับสนุนใหพนักงานไดทําตามหนาที่
ความรับผิดชอบจากความพยายามของพนักงานเอง โดยนําความรูความสามารถที่มีมาปฏิบัติงานเพื่อใหผลลัพธ
ออกมาสอดคล อ งกั บ เป า หมายที่ อ งค ก รได กํ า หนดไว จ ะทํ า ให พ นั ก งานเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในตนเองและเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานขึ้ น ได ผลลั พ ธ เ หล า นั้ น ก็ จ ะส ง ผลกลั บ มาที่ พ นั ก งานผ า นทางด า น สวั ส ดิ ก ารและ
คาตอบแทน ซึ่งจะเปนปจจัยที่ชวยลดอัตราการลาออกของพนักงานในองคกรไดในระดับหนึ่งดวย
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บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยคนควาอิสระของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ซึ่ง ผู เขี ย นใคร ข อขอบคุ ณ ดร.บั ง อร สวั ส ดิ์ สุ ข อาจารย ที่ ป รึ ก ษา กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า รวมทั้ ง
ผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารของบริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด ประกอบดวย คุณชูฤทธิ์ อันนารา ประธานบริษัท คุณณัฐกุล
นาเนกรังสรรค กรรมการผูจัดการ คุณวุฒิชัย นาเนกรังสรรค กรรมการผูจัดการ รวมถึงคุณพอบารมี ขวัญใจ คุณ
แมบานเย็น ขวัญใจ และทุกคนในครอบครัวขวัญใจที่ใหกําลังใจ ตลอดจนผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ไดมีสวนชวย
ใหงานวิจัยดังกลาวนี้สําเร็จลงไดดวยดี
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ความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจฟารมสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
A FEASIBILITY STUDY OF INVESTMENT ON DOG-BREEDING FARM IN MUANG
DISTRICT, PHAYAO PROVINCE
บุษบากร สมหวังศิริ 1*และ บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง 2
6

7

BudsabakornSomwangsiri1* and Boonyanuch Cheewakiatyingyong2
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจฟารมสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือผูประกอบธุรกิจฟารมสุนัข ในจังหวัดพะเยา ที่จดทะเบียนกับสมาคมผูเลี้ยงสุนัข
จํานวน 25 ฟารม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือผูประกอบการธุรกิจฟารมสุนัข จํานวน3 ฟารม โดยใชวิธี
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง วิเคราะหขอมูลดาน
ดานการตลาด ดานปฏิบัติการ ดานการจัดการ โดยการจําแนกและจัดขอมูลใหเปนหมวดหมู แลวนํามาวิเคราะหเพื่อ
หาขอสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว วิเคราะหขอมูลดานการเงินโดยการวิเคราะหมูลคาปจจุบัน
สุทธิ (Net Present Value วิเคราะหอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) วิเคราะหอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio : B/C Ratio) และวิเคราะหงวดเวลาคืนทุน (Payback Period )
ผลการวิจัยมีดัง นี้ 1) การวิเคราะหดานการตลาดพบวา ธุร กิจฟารมสุนัขใน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปจจุบันมีที่ตั้งอยูใกลแหลงชุมชน เปนฟารมระบบปดเพื่อปองกันปญหาโรคติดตอและมีบริการหลังการขายที่ดี ใน
ระยะแรกของการเริ่มทําธุรกิจมีคาใชจายสูงในการประชาสัมพันธฟารมเพื่อใหเปนที่รูจักของลูกคากลุมเปาหมายและ
อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจคือมีคูแขงจํานวนมากอีกทั้งเนื่องจากในจังหวัดพะเยาไมมีสนามบินและไมมีสถานีรถไฟทํา
ใหการจัดสงสุนัขมีคาใชจายสูง 2) การวิเคราะหดานปฏิบัติการ พบวา สุนัขที่จําหนายควรมีลักษณะตรงตามสายพันธุ
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณไดรับวัคซีนและถายพยาธิโดยสัตวแพทย เนื้อที่ของฟารมควรมีขนาดไมต่ํากวา 300 ตาราง
วา และอยูควรหางจากชุมชนในระยะไมเกิน 15 กิโลเมตรและมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เพื่อใหลูกคาเดินทาง
สะดวก มีการจัดทําโรงเรือนระบบปดแยกเปนสัดสวนเพื่อปองกันโรคและมีอากาศถายเทสะดวก อุปกรณที่ใชใน
โรงเรือนควรไดมาตรฐาน 3) การวิเคราะหดานการจัดการ พบวา การลงทุนในธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา สามารถดําเนินการในรูปแบบเจาของคนเดียวได ทรัพยากรบุคคลที่ควรมีอยูเพื่อการปฏิบัติงานจํานวนไมนอย
กวา 3 คน 4) การวิเคราะหดานการเงินพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 3,922,887.- บาท อัตราตอบแทนภายใน
เทากับ 35.10 เปอรเซ็นต อัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.58 เทา และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 2 ป 2 เดือน
แสดง ใหเห็นวาธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความเปนไปไดและคุมคาในการลงทุนเปนไปตาม
สมมติฐานงานวิจัย
1
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คําสําคัญ: ธุรกิจฟารมสุนัข ความเปนไปได

Abstract
This research was aimed to study feasibility in dog farm business investment in Mueang District,
Phayao Province. The populations in this study included 25 entrepreneurs who operated dog farm business in
Phayao Province registered with dog breeder association. The subjects in this research were 3 dog farm
entrepreneurs and the cluster was specifically selected. The instruments used to accumulate data was interview
with the structure to analyze data pertaining to marketing, operation and management by categorizing and
grouping the data and analyzing them to find the conclusion consistent in accordance with objectives of this
research. Besides, financial data were analyzed in terms of Net Present Value, internal rate of return, benefit cost Ratio: B/C Ratio and Payback Period.
The result was found that 1) in term of marketing analysis, dog farms in Mueang District, Phayao
Province were currently located nearby community and they were close system to prevent contagious diseases
and to provide good after-sale service. Initially, this business required high expenditure to publicize the farms to
be well known among target customers and the obstacles of business operation were numerous competitors.
Furthermore, as there was no airport and train station in Phayao, dog delivery required high expenses. 2) In
term of operational analysis, it was found that the dogs to be distributed should have direct breeds with strong
health and they have had taken vaccination and vermicide by the veterinarian. The farm space should not be
lower than 300 square Wah and far from the community about 15 kilometers equipped with public utility
system. Besides, the farm should provide close-system building proportionately to prevent diseases and to
perfectly ventilate air. The equipment used in the building should meet the standard. 3) For management
analysis, it was found that investment on dog farms in Mueang District, Phayao Province could be operated by
an owner and there should be at least 3 human resources to operate works. 4) For financial analysis, net
present value was 3,922,887.- Baht, internal rate of return was 35.10%, benefit-cost ratio was 1.58 times and
payback period was 2 years and 2 months. This indicated that dog farm business in Mueang District, Phayao
Province was feasible and worthy in investment according to the hypothesis of this research.
Keywords: Dog farm Business, Feasibility

บทนํา
จากสถิติของสมาคมอุตสาหกรรมสัตวเลี้ยงไทย (TPIA) ในป พ.ศ. 2555 พบวา อัตราการเติบโตของตลาด
สัตวเลี้ยงในชวง 15 ปที่ผานมา มีการเติบโต 3-30% โดยในป พ.ศ. 2538 มีมูลคาตลาดเทากับ 2,000 ลานบาท
ตอมาในป พ.ศ. 2553 มีมูลคาตลาดเทากับ 7,000 ลานบาท และในป พ.ศ. 2555 มีมูลคาตลาดเทากับ 12,000 ลาน
บาท (อลิศรา ธรรมสิทธิ์, 2557, หนา 1)
จากความนิยมในการเลี้ยงสุนัข ทําใหการซื้อขายลูกสุนัข มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ผูเพาะเลี้ยงสุนัข
สวนใหญ มีการจัดทําเปนฟารมเพาะเลี้ยงสุนัขเปนอาชีพหลักอาจกลาวไดวา สุนัขเปน สินคามีชีวิตที่ตลาดตองการ
ดวยความนิยมในชวงหลายปที่ผานมา สงผลใหสุนัขเปนตนกําเนิดทางธุรกิจอยางตอเนื่อง (ชวภา วรรธนะประทีบ,
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2558, สื่อออนไลน) ปจจุบันพบวา จังหวัดพะเยามีผูประกอบธุรกิจฟารมสุนัข จํานวน25 ฟารม โดยสายพันธุที่คน
นิยมสวนใหญ ไดแก สุนัขพันธุชิวาวา สุนัขพันธุอเมริกันพิทบูล และสุนัขพันธุอลาสกัน มาลามิวทซึ่งมีราคาคอนขางสูง
(กระปุกดอทคอม, 2559, สื่อออนไลน) ซึ่งการวางแผนการลงทุนในธุรกิจนั้น ผูลงทุนควรศึกษาความเปนไปไดในดาน
การตลาด ดานการปฏิบัติการ ดานการจัดการ และดานการเงิน ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เนื่องจากการทํา
ธุรกิจเกี่ยวกับฟารมสุนัขใชเงินลงทุนคอนขางสูง ซึ่งตนทุนประกอบดวย ตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร ไดแก คาใชจาย
ในการซื้อพอพันธุแมพันธุสุนัข คาสถานที่ คาอุปกรณ คาอาหาร คายารักษาโรค คาดูแลรักษา เปนตน
จากขอมูลที่ไดกลาวมาแลวนั้น ทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจฟารมสุนัข ใน
จังหวัดพะเยา เพื่อเปนขอมูลใหผูสนใจประกอบการธุรกิจมีความมั่นใจในการลงทุนและพัฒนาขยายตลาดสุนัข โดย
วิเคราะหปจจัย 4 ดาน ไดแก ดานการตลาด ดานการปฏิบัติการ ดานการจัดการ และดานการเงิน เพื่อเปนขอมูลใน
การประเมินความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจฟารมสุนัข ในจังหวัดพะเยา ซึ่งจะเปนประโยชนในการวางแผนสําหรับผู
ทีม่ ีความประสงคจะประกอบธุรกิจฟารมสุนัข ในจังหวัดพะเยา

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อ ศึก ษาความเปน ไปไดใ นการลงทุ นธุ รกิ จฟารม สุนั ข ในอํ าเภอเมื องจั งหวัด พะเยา4 ดา น ไดแ ก ดา น
การตลาด ดานการปฏิบัติการ ดานการจัดการ และดานการเงิน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สมมติฐานของการวิจัย
การลงทุนธุรกิจฟารมสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความเปนไปไดและคุมคาโดยมีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนไมต่ํากวารอยละ 9.25 ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการลงทุนของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(ธนาคารกรุงไทย, 2559) มีระยะเวลาคืนทุนภายในระยะเวลา 5 ป
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิเคราะหดานการตลาด
การวิเคราะหดานการปฏิบัติการ
การวิเคราะหดานการจัดการ
การวิเคราะหดานการเงิน

ประมาณการรายไดและ
รายจายลวงหนา

ประเมินผลการลงทุน

เปนไปไดและ
คุมคาในการ
ลงทุน

ตัดสินใจ

เปนไปไมไดและ
ไมคุมคาในการ
ลงทุน

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา: ประยุกตกรอบแนวคิดงานวิจัยจาก สุพัฒน ขัตติยวงศ, 2552

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือผูประกอบธุรกิจฟารมสุนัข ในจังหวัดพะเยา ที่จดทะเบียนกับสมาคมผู
เลี้ยงสุนัข จํานวน 25 ฟารม
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบเฉพาะเจาะจง ไดแก ผูประกอบการธุรกิจฟารมสุนัข จํานวน 3
ฟารม ซึ่งเปนผูประกอบการที่จําหนายสุนัขพันธุชิวาวา สุนัขพันธุอเมริกัน พิทบูล และสุนัขพันธุอลาสกัน มาลามิวท
เทานั้นประกอบดวย ฟารม Lucky Love Chi ฟารมพิทบูลบานต๊ํา และฟารมพะเยาดอกเคนแนล
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณที่มีโครงสรางในประเด็นหลัก 4 ประเด็นคือ ดาน
การตลาด ดานการปฏิบัติการ ดานการจัดการ และดานการเงิน
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดนัดหมายและขอสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจ
ฟารมสุนัขเปนรายบุคคลเชิงลึก จํานวน 3 ฟารม ประกอบดวย ฟารม Lucky Love Chi ฟารมพิทบูล บานต๊ํา และ
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ฟารมพะเยาดอกเคนแนล ซึ่งเปนผูประกอบการที่จําหนายสุนัขพันธุชิวาวา สุนัขพันธุอเมริกัน พิทบูล และสุนัขพันธุ
อลาสกัน มาลามิวท
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณโดยการถอดเทปและจากแบบสัมภาษณที่มี
โครงสรางแลวเรียบเรียงสรุปเนื้อหาในแตละดาน ดังนี้
1. ขอมูลดานการตลาด ประกอบดวย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ของธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. ขอมูลดานการปฏิบัติการ ประกอบดวย คุณลักษณะผลิตภัณฑ การกําหนดขนาดของราน การเลือก
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช การกําหนดทําเลที่ตั้ง
3. ขอมูลดานการจัดการ ประกอบดวย รูปแบบการดําเนินธุรกิจ รูปแบบองคการ การบริหารทรัพยากร
มนุษย
4. ขอมูลดานการเงิน เปนการประมาณการงบการเงินลวงหนาระยะเวลา5 ป แลวนํามาวิเคราะหความ
คุมคาในการลงทุนโดยใชเกณฑการวัดความคุมคาในการลงทุน ดังนี้
4.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ตองมีคามากกวา 0
4.2 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ตองมีคาสูงเกินกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําหรือสูง
กวาตนทุนของเงินทุน เชน อัตราเงินกูดอกเบี้ยปจจุบันอีกทั้งคาระดับของอัตราสวนลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
ของโครงการมีคาเทากับ 0
4.3 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) ตองมีคามากกวา 1
4.4 ระยะเวลาคืนทุน (PB) ที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0

ผลการศึกษา
การวิเคราะหขอมูลในแตละดานสรุปไดดังนี้
1. ดานการตลาด
จุดแข็ง
1. สถานที่ตั้งของฟารมมีความสะดวกในการเขาถึงอยูไมไกลจากชุมชน
2. ฟารมเปนระบบปดทําใหไมมีปญหาในเรื่องของโรคติดตอ
3. มีบริการหลังการขายที่ดี
4. การไปรวมงานสุนัขตางๆ ทําใหฟารมเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น
5. สุนัขที่จําหนายมีลักษณะตรงตามสายพันธุและมีสุขภาพแข็งแรง
6. มีใบเพ็ดดิกรี หรือ ใบรับรองพันธุประวัติ (Certificate Pedigree)
จุดออน
1. มีคาใชจายสูงในการประชาสัมพันธฟารม
2. ผูปฏิบัติงานขาดประสบการณ ในเรื่องของการทําคลอดสุนขั
3. การผลิตลูกสุนัขไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา
4. ผูปฏิบัติงานขาดความชํานาญในเรื่องการผสมเทียม
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โอกาส
1. ความนิยมในการเลี้ยงสุนัขยังมีอยูอยางตอเนื่อง
2. ลูกคาที่เคยซื้อสุนัขจากฟารมและบุคคลที่รูจักแนะนําฟารมใหแกผูที่ตองการซื้อสุนัข
3. การแชรขอมูลทางสื่อออนไลนทําใหฟารมเปนที่รูจักอยางรวดเร็ว
4. การจัดงานสุนัขของกลุมผูประกอบการเลี้ยงสุนัข ทําใหฟารมเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
5. การเปดการคา AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหธรุ กิจฟารมสุนัขขยายตลาดไดอกี มาก
อุปสรรค
1. สุนัขพันธุอเมริกัน พิทบูล เปนสุนัขควบคุมพิเศษ
2. มีคูแขงจํานวนมากเนื่องจากอยูใกลแหลงผลิตใหญ เชน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย
3. จังหวัดพะเยาไมมีสนามบินและสถานีรถไฟจึงทําใหการสงมอบสุนัขตองใชเวลาและตนทุนสูง
4. ตองระมัดระวังโรคติดตอทางพันธุกรรม และโรคพาสุนัขบา
5. การผลิตลูกสุนัขที่ไมตรงตามลักษณะสายพันธุและมีราคาจําหนายต่ํากวาสายพันธุแท ทําใหลูกคามี
ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
6. สภาพอากาศของประเทศไทยทําใหสุนัขปรับตัวเขากับสภาพอากาศไดยาก
ผลการวิเคราะหดานการตลาดมีความเปนไปไดในการลงทุน เนื่องจากความตองการซื้อสุนัขภายในประเทศ
และตางประเทศมีโอกาสขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากการเปดการคา AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมไปถึงการ
ใชเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหการโฆษณาทางดานการตลาดและการติดตอ ซื้อ-ขายสุนัข มีความสะดวก รวดเร็ว
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดสะดวก มีการขยายตัวของฐานลูกคาและเปนการกระตุนใหเกิดความตองการซื้อ
2. ดานการปฏิบัติการ
สุนัขที่จําหนายตองมีลักษณะตรงตามสายพันธุ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณไดรับวัคซีนและถายพยาธิโดยสัตว
แพทย ซึ่งภายในฟารมมีพอพันธุรวมจํานวน 3 ตัว และมีแมพันธุรวมจํานวน 15 ตัว โดยเลือกพอพันธุและแมพันธุที่มี
ลักษณะตรงตามสายพันธุและมีใบรับรองพันธุประวัติ(Certificate Pedigree) เพื่อปองกันการผสมเลือดชิด การดูแล
และการใหอาหารตองใหเหมาะสมกับแตละสายพันธุและเนนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง ที่ตั้งของฟารมหาง
จากชุมชนในระยะไมเกิน 15 กิโลเมตรและมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เพื่อใหลูกคาเดินทางสะดวก และปลอดภัย
ขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสมควรมีขนาดไมนอยกวา300 ตารางวา มีการจัดทําโรงเรือนระบบปดแยกเปนสัดสวนเพื่อ
ปองกันโรคและมีอากาศถายเทสะดวก อุปกรณที่ใชในโรงเรือนตองไดมาตรฐานละมีความแข็งแรงและทุก 2-3 เดือน
ตองทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
ผลการวิเคราะหดานปฏิบัติการมีความเปนไปไดในการลงทุนเนื่องจาก สามารถจัดหาที่ตั้งของฟารมซึ่งอยู
หางจากชุมชนในระยะไมเกิน 15 กิโลเมตร และมีสาธารณูปโภคครบครัน ทําใหลูกคาเดินทางสะดวก และปลอดภัย
การทําโรงเรือนระบบปดแยกเปนสัดสวนในการเพาะเลี้ยงสุนัขเปนการชวยปองกันสุนัขจากเชื้อโรคและเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเพาะพันธุสุนัขใหมีสุขภาพแข็งแรงตั้งแตแรกคลอด การเลือกพอพันธุและแมพันธุที่มีลักษณะตรง
ตามสายพันธุและมีใบรับรองพันธุประวัติ (Certificate Pedigree) ทําใหไดลูกสุนัขที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุและมี
ความสวยงามเปนที่ตองการของผูซื้อ
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3. ดานการจัดการ
ในการดําเนินโครงการลงทุนธุรกิจฟารมสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถดําเนินการในรูปแบบ
เจาของคนเดียวเพื่อความสะดวกตอการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคลที่ควรมีอยูเพื่อการปฏิบัติงานจํานวนไม
นอยกวา 3 คนโดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้คือ 1) เจาของกิจการ มีหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั้งหมด
2)พนักงาน มีหนาที่ในการปฏิบัติงานในฟารมสุนัข ผลการวิเคราะหดานการจัดการมีความเปนไปไดในการลงทุน
เนื่องจาก สามารถทําธุรกิจฟารมสุนัขโดยดําเนินการในรูปแบบเจาของคนเดียวทําใหสะดวกตอการบริหารจัดการ ใช
ความสามารถที่มีอยูของเจาของกิจการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทรัพยากรบุคคลที่ใชในการปฏิบัติงานมีจํานวนไม
มาก
4. ดานการเงิน
การเงินสําหรับการดําเนินธุรกิจยอมมีทั้งดานรายรับรายจาย ธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในที่นี้ได
นําเสนอไว เปน 4 ตาราง ดังนี้ ตาราง 1 แสดงประมาณการตนทุนในการลงทุน ตาราง 2 แสดงประมาณการรายรับ
ตาราง 3 แสดงประมาณการกระแสเงินสดสุทธิคิดลดสะสม และตาราง 4 แสดงประมาณการมูลคาปจจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสดสุทธิ สําหรับตาราง 5 แสดงสรุปผลตามเกณฑการวัดความคุมคาในการลงทุน
ตาราง 1 แสดงประมาณการตนทุนในการลงทุน
รายการ/ปที่
1. ตนทุนในการลงทุนเริ่มตน
1.1 คาที่ดิน
1.2 คากอสรางโรงเรือน
1.3 คาพอพันธุแมพันธุสุนัข
1.4 คาอุปกรณทําฟารม
รวมตนทุนในการลงทุน
2. ตนทุนในการดําเนินงาน
2.1 คาใชจายในการดําเนินงาน
รวมตนทุนโครงการ

0

1

2

3

4

5

720,380
720,380

724,721
724,721

729,105
729,105

733,533
733,533

738,005
738,005

900,000
700,000
1,440,000
90,000
3,130,000
0
3,130,000

ตาราง 1 แสดงประมาณการต น ทุ น ในการลงทุ น ซึ่ ง ประกอบด ว ย ต น ทุ น ในการลงทุ น เริ่ ม ต น จํ า นวน
3,130,000.- บาท ประกอบดวยคาที่ดิน จํานวน 900,000.- บาท คากอสรางโรงเรือน จํานวน 700,000.- บาท คา
พ อ แม พั น ธุ สุ นั ข จํ า นวน 1,440,000.- บาท และ ค า อุ ป กรณ ทํ า ฟาร ม 90,000.- บาท รวมเป น ต น ทุ น เริ่ ม ต น
3,130,000.- บาท และตนทุนในการดําเนินการเชน คาอาหาร คาวัคซีน และคาใชจายอื่น เปนจํานวนเงินตอปในชวง
5 ป ตามลําดับดังนี้ 720,380.- บาท 724,721.-บาท 729,105.-บาท 733,533.-บาท และ 738,005.-บาท
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ตาราง 2 แสดงประมาณการรายรับ
รายการ/ปที่
รายไดจากการขายลูกสุนัข
รวมผลตอบแทน
โครงการ

1
2,150,000
2,150,000

2
2,150,000
2,150,000

3
2,150,000
2,150,000

4
2,150,000
2,150,000

5
2,150,000
2,150,000

รวมรายไดทั้งหมด 10,750,000
ตาราง 2 แสดงประมาณการรายรับ ซึ่งมีรายรับประเภทเดียว คือ รายรับจากการจําหนายลูกสุนัข โดยเฉลี่ย
ปละ 2,150,000 บาท
ตาราง 3 แสดงประมาณการกระแสเงินสดสุทธิคิดลดสะสม
ปที่

กระแสเงินสด
รับ

กระแสเงิน
สดจาย

กระแสเงิน
สดรับสุทธิ

อัตราคิดลด
(9.25%)

1
2
3
4
5
รวม

2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
10,750,000

720,380
724,721
729,105
733,533
738,005
3,645,744

1,429,620
1,425,279
1,420,895
1,416,467
1,411,995
7,104,256

0.9075
0.8150
0.7225
0.6300
0.5375

กระแสเงินสด
รับสุทธิ
คิดลด
1,416,646.19
1,413,663
1,410,629
1,407,543
1,404,406
7,052,887.19

กระแสเงินสด
สุทธิ
คิดลดสะสม
1,416,646.19
2,830,309.19
4,240,938.19
5,648,481.19
7,052,887.19
21,189,261.95

ตาราง 3 แสดงประมาณการกระแสเงินสดสุทธิคิดลดสะสม โดยคิดอัตราคิดลดรอยละ 9.25 ซึ่งเปนไป
ตามดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารกรุงไทย โดยมีกระแสเงินสดรับเทากับ 10,750,000.- บาท กระแสเงินสดจายเทากับ
3,654,744.-บาทและมีกระแสเงินสดรับสุทธิคิดลดเทากับ 7,052,887.19 บาท จากตารางนี้ทําใหทราบระยะเวลาคืน
ทุนโดยพิจารณาจากชองกระแสเงินสดสุทธิคิดลดสะสมวาอยูในชวงปใดที่จะมีคาเทากับ 3,130,000.- บาทซึ่งเปน
มูลคาเงินลงทุนเริ่มตน
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ตาราง 4 แสดงประมาณการมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดสุทธิ
ปที่

กระแสเงิน
สดรับ

กระแสเงิน
สดจาย

กระแสเงิน
สดรับสุทธิ

อัตราคิด
ลด
(9.25%)

0
1
2
3
4
5
รวม

0
3,130,000
2,150,000
720,380
2,150,000
724,721
2,150,000
729,105
2,150,000
733,533
2,150,000
738,005
10,750,000 3,645,744

-3,130,000
1,429,620
1,425,279
1,420,895
1,416,467
1,411,995
7,104,256

1.00
0.9075
0.8150
0.7225
0.6300
0.5375

มูลคา
ปจจุบันของ
กระแสเงินสด
รับ
2,130,488.75
2,132,477.50
2,134,466.25
2,136,455.00
2,138,443.75
10,672,331.25

มูลคาปจจุบัน
มูลคา
ของ
ปจจุบันของ
กระแสเงินสด กระแสเงินสด
จาย
สุทธิ
3,130,000
-3,130,000
713,842.55 1,416,646.20
718,814.52 1,413,662.98
723,837.22 1,410,629.03
728,911.74 1,407,543.26
734,038.22 1,404,405.53
6,749,444.25 3,922,887.00

ตาราง 4 แสดงประมาณการมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดสุทธิ โดยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิ ในระยะเวลา 5 ป เทากับ 3,922,887.- บาท
ตาราง 5 แสดงสรุปผลตามเกณฑการวัดความคุมคาในการลงทุน
เกณฑการประเมิน
PB
NPV
IRR
BCR

ผลการศึกษา
2 ป 2 เดือน
3,922,887
35.10%
1.58

เกณฑการตัดสินใจ
ระยะเวลาสั้น
มีคามากกวา 0
มีคามากกวาคาเสียโอกาส
มีคามากกวา 1

ผลการตัดสินใจ
คุมคานาลงทุน
คุมคานาลงทุน
คุมคานาลงทุน
คุมคานาลงทุน

ตาราง 5 แสดงสรุปผลตามเกณฑการวัดความคุมคาในการลงทุน ประกอบดวย 1) ระยะเวลาคืนทุน เทากับ
2 ป 2 เดือน ซึ่งเทียบกับเกณฑการการวัดความคุมคาในการลงทุน พบวาเปนการคืนทุนโดยใชระยะเวลาสั้นนอยกวา
5ป 2) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 3,922,887.- บาท ซึ่งเทียบกับเกณฑการการวัด
ความคุมคาในการลงทุน พบวามีคาเปนบวกและมีคามากกวาศูนย ในระยะเวลา 5 ป 3) อัตราตอบแทนภายใน (IRR)
พบวา อัตราตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ รอยละ 35.10 ซึ่งเทียบกับเกณฑการการวัดความคุมคาในการลงทุน
พบวา มีคามากกวาคาเสียโอกาส คือ มีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู และ 4) อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR)
พบวา อัตราผลตอบแทนตอตนทุน(BCR) เทากับ 1.58 เทา ซึ่งเทียบกับเกณฑการวัดความคุมคาในการลงทุน มีคามา
กวา 1

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1. ดานการตลาด พบวา ธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในปจจุบันมีที่ตั้งใกลแหลงชุมชน เปน
ฟารมระบบปด ทําใหไมมีปญหาในเรื่องของโรคติดตอและมีบริการหลังการขายที่ดีทําใหลูกคาบอกตอ แตในระยะแรก
ของการเริ่มทําธุรกิจ ฟารมยังไมเปนที่รูจักของลูกคาทําใหตองเสียคาใชจายในการประชาสัมพันธฟารม เพื่อใหเปนที่
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รูจักของลูกคากลุมเปาหมาย และอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ คือมีคูแขงจํานวนมาก ทําใหลูกคามีทางเลือกเพิ่ม
มากขึ้น และจังหวัดพะเยาไมมีสนามบินและสถานีรถไฟทําใหการจัดสงสุนัขมีคาใชจายสูง ในภาพรวมการวิเคราะห
ดานตลาดแลว มีความเปนไปไดในการลงทุนในธุรกิจเนื่องจากความตองการซื้อสุนัขภายในประเทศและตางประเทศมี
โอกาสขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอาจเนื่องมาจากการจัดงานสุนัขของผูประกอบธุรกิจสุนัขและการเปดการคา AEC หรือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหการโฆษณาทางดานการตลาดและการติดตอ
ซื้อ-ขายสุนัข มีความสะดวก รวดเร็ว เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดงาย เกิดการขยายตัวของฐานลูกคาและเปนการ
กระตุนใหเกิดความตองการซื้อ
2. ดานปฏิบัติการ พบวา สุนัขที่จําหนายตองมีลักษณะตรงตามสายพันธุ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณไดรับ
วัคซีนและถายพยาธิโดยสัตวแพทย การคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุของฟารมตองมีลักษณะตรงตามสายพันธุและมี
ใบรับรองพันธุประวัติ(Certificate Pedigree) เพื่อปองกันการผสมเลือดชิด การดูแลและการใหอาหารตองใหเหมาะสม
กับแตละสายพันธุ ที่ตั้งของฟารมหางจากชุมชนและมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เพื่อใหลูกคาเดินทางสะดวก และ
ปลอดภัย ขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสมควรมีขนาดไมนอยกวา 300 ตารางวา มีการจัดทําโรงเรือนระบบปดแยกเปน
สัดสวนเพื่อปองกันโรคและมีอากาศถายเทสะดวก อุปกรณที่ใชในโรงเรือนตองไดมาตรฐานละมีความแข็งแรงและตอง
มีการทําความสะอาดโรงเรือนเพื่อฆาเชื้อโรคอยางสม่ําเสมอ ในภาพรวมการวิเคราะหดานปฏิบัติแลว มีความเปนไป
ไดในการลงทุนในธุรกิจ เนื่องจาก ที่ตั้งของฟารมอยูหางจากชุมชนในระยะไมเกิน 15 กิโลเมตร และมีสาธารณูปโภค
ครบครัน ทําใหลูกคาเดินทางสะดวก และปลอดภัย การทําโรงเรือนระบบปดแยกเปนสัดสวนในการเพาะเลี้ยงสุนัขเปน
การชวยปองกันสุนัขจากเชื้อโรคและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะพันธุสุนัขใหมีสุขภาพแข็งแรงตั้งแตแรก
คลอด การเลือกพอพันธุและแมพันธุที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุและมีใบรับรองพันธุประวัติ (Certificate Pedigree)
ทําใหไดลูกสุนัขที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุและมีความสวยงามเปนที่ตองการของผูซื้อ
3. ดานการจัดการ พบวา การดําเนินธุรกิจฟารมสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดําเนินการในรูปแบบ
เจาของคนเดียว เพื่อสะดวกตอการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลที่ควรมีอยูเพื่อการปฏิบัติงานจํานวนไมนอยกวา 3
คนโดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1) เจาของกิจการ มีหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั้งหมด 2) พนักงาน มี
หนาที่ในการปฏิบัติงานในฟารมสุนัข ในภาพรวมการวิเคราะหดานการจัดการแลว มีความเปนไปไดในการลงทุนใน
ธุรกิจ เนื่องจาก การทําธุรกิจฟารมสุนัขโดยดําเนินการในรูปแบบเจาของคนเดียว ทําใหสะดวกตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่ใชในการปฏิบัติงานควรมีไมนอยกวา 3 คน
4. ดานการเงินใชเกณฑการวัดความคุมคาในการลงทุน ระยะเวลา 5ป ประกอบดวย มูลคาปจจุบันสุทธิ
อัตราตอบแทนภายใน อัตราผลตอบแทนตอตนทุน และระยะเวลาคืนทุน ผลการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน
ธุรกิจฟารมสุนัข พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 3,922,887 บาท ซึ่งมีคาเปนบวกและมีคามากกวาศูนย อัตราตอบ
แทนภายในเทากับ รอยละ 35.10 ซึ่งมีอัตราสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู อัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.58 เทา มี
คามากกวา 1 และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 2 ป 2 เดือน แสดงใหเห็นวาธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
มีความคุมคาในการลงทุน ในภาพรวมการวิเคราะหดานการเงินแลวมีความเปนไปไดในการลงทุนในธุรกิจเนื่องจาก มี
ระยะเวลาคืนทุนสั้น และมีอัตราผลตอบแทนที่นาพอใจ
อธิปรายผลการศึกษา
การศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งดานการตลาด ดานการ
จัดการ ดานปฏิบัติการ และดานการเงิน ประกอบดวย มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราตอบแทนภายในโครงการ
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน และระยะเวลาคืนทุน ผลการวิเคราะหความเปนไปไดของธุรกิจฟารมสุนัข พบวา มูลคา
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ปจจุบันสุทธิเทากับ 3,922,887 บาท ซึ่งมีคาเปนบวกและมีคามากกวาศูนย อัตราตอบแทนภายในเทากับ รอยละ
35.10 ซึ่งมีอัตราสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู อัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.58 เทา มีคามากวา 1 และระยะเวลา
คืนทุน เทากับ 2 ป 2 เดือน แสดงใหเห็นวาธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความคุมคาในการลงทุน
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุพัฒน ขัตติยะวงศ (2552) ศึกษาความเปนไปไดใน
การลงทุนธุรกิจฟารมสุนัขพันธุขนาดเล็กในตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดราชบุรี พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ
ของโครงการเทากับ 1,237,966 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน 1.23 เทา อัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการเทากับรอยละ 26.44 ตอป ซึ่งแสดงใหเห็นวาโครงการลงทุนธุรกิจฟารมสุนัขพันธุขนาดเล็กนี้มีความเปนไปได
ทางดานการเงินซึ่งเปนเปาหมายของการทําธุรกิจ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ อริศรา ธรรมสิทธิ์ (2557) ได
วิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนในการเพาะเลี้ยงสุนัขพันธุไซบีเรียน ฮัสกี้ ในจังหวัดเชียงใหม พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV) มีคาเทากับ 157,007.70 บาทในขณะที่อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีคาประมาณรอยละ 8.26
สวนอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาประมาณ 1.03 และระยะเวลาคืนทุน (PB) มีระยะเวลาประมาณ 7 ป
7 เดือน หรือ 91 เดือน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผูศึกษาขอ
เสนอแนะแนวทางเพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนลงทุนในธุรกิจ ดังตอไปนี้
1. งานวิจัยนี้ใชตัวอยางจํานวนนอยรายจึงอาจจะไมสามารถอางอิงสูประชากรได ผูใชขอมูลควรพิจารณาทํา
วิจัยซ้ํากอนนําขอมูลไปใช
2. ผูที่สนใจลงทุนธุรกิจลงทุนฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ควรศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจจําหนายสุนัข เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนทางดานการตลาด
3.ผูประกอบการธุรกิจฟารมสุนัขควรมีการเก็บขอมูลจากลูกคาที่เขามาใชบริการเปนระยะ เพื่อใหทราบถึง
ความตองการและความคาดหวังของลูกคาที่มีตอการซื้อสุนัข เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา ณ จุดหนึ่งของเวลา (Cross-sectional study) ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป
ควรเก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study)
2. ควรทําการศึกษาถึงความเปนไปไดในกรณีที่เปนธุรกิจจําหนายสุนัขหลายหลายสายพันธุ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ดร.บุ ญ ญานุ ช ชี ว าเกี ย รติ ยิ่ ง ยง อาจารย ที่ ป รึ ก ษา ที่ ใ ห ข อ เสนอแนะ และให คํ า แนะนํ า ใน
การศึกษาครั้งนี้ ขอบคุณผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คุณคา และประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบแด
บุพการี และผูมีพระคุณทุกทาน
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ความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตพื้นที่
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
Readiness of 3 Stars Hotel in Chiang-rai District, Chiang-rai Province by
Applying Five Forces Model
ภัควลัญชญ โลหวีระเดช 1* และ ปยะพงษ แสงแกว2
8

Phakwalan Loweeradech1* and Piyapong Sangkaew2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย.เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรมระดับ 3 ดาวที่จดทะเบียนพาณิชยในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 13 แหง
เนื่องจากโรงแรมปดกิจการไปแลวจํานวน 3 แหง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จึงมีเทากับ 10 แหง การวิเคราะห
ขอมูลครั้งนี้จะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ที่
จดทะเบียนพาณิชย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยเรียงลําดับการแขงขันและผลกระทบใน
ระดับมากที่สุดไปนอยที่สุด โดยใชการวิเคราะหแบบ Five Forces Model ตามแนวความคิดของ Michael E. Porter
คือ ระดับการแขงขันของธุรกิจโรงแรมในปจจุบัน ระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทน ระดับความยากของธุรกิจใหมที่
เขามาแขงขัน ระดับความตองการของลูกคา และระดับการตอรองของ Suppliers
คําสําคัญ: ความพรอม โรงแรม 3 ดาว เชียงราย แรงกดดัน 5 ดาน

Abstract
The objective of this study is to find the marketing strategy for three- stars hotels in Chiang-Rai district,
Chiang-Rai province. This study is designed, based on the Five-force model first proposed by Michael E.
Porter. Depth interview is mainly used intensively to collect all the data from 13 three-stars hotels found in the
district. Because the three out of them were closed, data of ten hotels are available. SPSS statistic program is
to present the descriptive static results of this study which are Frequency, Mean, Percentage and Standard
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deviation (SD). present the descriptive static results of this study which are Frequency, Mean, Percentage and
Standard deviation (SD).
The findings show that highest force causes the three-star hotels in Chiang Rai district to change is the
higher competition driven by current competitors in the industry. Next, there are substitution products such as
resorts and four and five stars hotel in and next to the area of this study, especially the resorts which offer
customers relatively lower price while providing similar products and services. This makes customers easily
switching their decisions from booking three star hotel to the resorts. In addition, even though the force caused
by new competitors is also high, but still less than the first two presented. For the new competitors, the three
star hotels industry is not too difficult to enter. Lastly, this study shows that, although the customers and
suppliers have some negotiation power, but their power are relatively low.
Keywords: Readiness, Three-star hotels, Chiang-Rai, Five Forces Model

บทนํา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องทั้งดานการสรางรายได จํานวน
นักทองเที่ยว และจํานวนสถานที่พักอาศัย อยางไรก็ตามการเติบโตขางตนก็ไดสรางผลกระทบที่เกิดตามมาจากการ
ทองเที่ยวอยางหลีกเลี่ยงไมได จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่แตละปมีเปนจํานวนมาก ประเทศไทยในป 2559
(ระบบฐานขอมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงราย, 2559) พบวามีนักทองเที่ยวขามาเที่ยวทั้งหมดเทากับ 14.45 ลานคน
(คิดเปน 20%ของประชากรไทยทั้งหมด) เชนนี้ยอมเพิ่มความหนาแนนของประชากรในพื้นที่ โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยว
ที่สําคัญเปนอยางมาก
จากการที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วนี้พบวามีการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign
Direct Investment) ในหลากหลายกิจกรรมเชน การเขามาลงทุนในธุรกิจ โรงแรม การขายสินคาประเภทตาง ๆ สินคา
พื้นเมือง และของที่ระลึก สําหรับประเทศไทยพบวาธุรกิจที่พักแรมเปนธุรกิจหนึ่งที่มีการพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว
สวนหนึ่งเพื่อตอบสนองตอตามความตองการของนักทองเที่ยวที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น และมีความตองการในดานที่พัก
หลากหลายมากขึ้น จากเดิมในอดีตที่โรงแรมมีการกอสรางแบบงาย ๆ เพียงเพื่อการพักผอน หลับนอน คางแรม ของ
นักทองเที่ยวเทานั้น ตอมาก็ไดมีการพัฒนาเพิ่มเติม โดยเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกสบายใหแกแขกผูมากพักมากขึ้น
ถึงยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการติดตอ
สํารองหองพัก และการชําระเงินทําไดงาย และสะดวกมากขึ้น สงผลใหตนทุนการทําธุรกิจที่พักและโรงแรมลดลงเปน
อยางมาก (เนตรนภา ปาละธรรม, 2548, หนา 3)
ความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานไดยกระดับรายไดของประชาชนทั่วไปใหสูงขึ้นสงผลใหประชาชน
หันมาใหความสําคัญกับการทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจมากขึ้น ในสิบปที่ผานมาพบวาคาใชจายของประชาชนดาน
การเดินทางทองเที่ยวของไทยเพิ่มขึ้นถึง 20 เปอรเช็นต สนับสนุนโดยรัฐบาลที่สงเสริมดานการทองเที่ยวตลอดมา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงมีบทบาทสําคัญในการชวยสนับสนุนการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก (กระทรวงการ
ทองเที่ยว, 2558)
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงรายปจจุบัน มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องจากปจ จัยบวกดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และบริการดานการคมนาคมที่สงผลใหนักทองเที่ยวตางชาติเลือกเดินทางทองเที่ยวยังจังหวัด
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เชียงรายมากขึ้น ไมวาจะเปนเสนทาง R3A (เชียงราย-สปป.ลาว-คุนหมิง) ที่เอื้ออํานวยใหกลุมนักทองเที่ยวจีนในแถบ
จีนตอนใต คือ สิบสองปนนา และยูนนาน เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงรายสะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังเปนผลอัน
เนื่องมาจากการแขงขันของผูใหบริการสายการบินตนทุนต่ํา ดวยการจัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดและการ
จัดเที่ยวบินเชาเหมาลําก็ชวยกระตุนการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและตางชาติในจังหวัดเชียงรายดวย
เชนกัน (ธัญญวรรณ หลายศรี, 2552, หนา 2)
ตารางที่ 1 จํานวนนักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงรายป พ.ศ. 2556-2558
รายการ
จํานวนนักทองเที่ยว
ชาวไทย
ชาวตางประเทศ

ปพ.ศ. 2556
2,909,804
2,383,306
526,498

ปพ.ศ. 2557
2,869,008
2,351,184
517,824

ปพ.ศ. 2558
3,078,976
2,521,249
557,727

ที่มา : ขอมูลจากระบบฐานขอมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงราย, 2559
จากขอมูลสถิติจํานวนนักทองเที่ยวขางตนจะเห็นไดวาจังหวัดเชียงรายมีนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก (ขวัญ
หทัย สุขสมณะ, 2545, หนา 1) เชนนี้แตละป ทําใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรมรายใหม ที่เขามาแขงขันกันเพื่อแยงชิง
นักทองเที่ยวเหลานี้ จากตารางที่ 1 ถึงแมวานักทองเที่ยวของเชียงรายจะมีทั้งคนไทยและตางประเทศธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดเชียงรายยังตองพึ่งพานักทองเที่ยวไทยเปนหลักที่พฤติกรรมการทองเที่ยวจะเปนไปตามฤดูกาลหรือ เฉพาะ
ชวงเวลาที่มีการหยุดเทศกาลเทานั้น สงผลใหอัตราการเขาพักโรงแรมในจังหวัดเชียงรายในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว
ไดแก ชวงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน อยูในระดับต่ํา เปนเหตุใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงรายเผชิญ
กับภาวะหองพักวางอยางยาวนานนี้นับเปนแรงกดดันที่ทําใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงรายตางปรับ
กลยุทธ เพื่อใหสามารถอยูรอดในธุรกิจที่เผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้น (ณัฐกาณ จรจันทร, 2556, หนา 1) จาก
ปญหาขางตนจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาเพื่อหาความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการของธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดเชียงราย เนื่องดวยขอจํากัดทางดานเวลา และจํานวนของผูประกอบการผูศึกษาจึงเลือกที่จะศึกษาในเขตพื้นที่
เทศบาลนครเชียงรายเทานั้น โดยใชแบบสัมภาษณประกอบดวยคําถามปลายปด และปลายเปดเพื่อเปดโอกาสให
ผูตอบแบบสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็น กับผูประกอบการโรงแรมทั้งหมดในพื้นที่จํานวน 10 แหง การศึกษาครั้งนี้
คาดวาจะชวยหาแนวทางในการปรับตัวใหธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่บริบททางธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงคการศึกษา

เพื่อศึกษาความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวที่จดทะเบียนพาณิชยในเขต
พื้นที่เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด

ตัวแปรตน (ภัยคุกคาม)

ตัวแปรตาม

การแขงขันระหวางคู
แขงขันในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
การเขาตลาดใหม /
คูแขงใหม

ความพรอมตอแรง
กดดัน 5 ประการ

Suppliers
ลูกคา
สินคาทดแทน
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย

วิธีการศึกษา
การศึกษาโดยอิสระเรื่อง “ความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตพื้นที่
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย” ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลโดย
มีวิธีการดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ คือ
1. กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
2. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล
4. เก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูประกอบการหรือผูจัดการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
เชียงราย ประกอบดวยผูบริหารหรือตัวแทนผูบริหารที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมซึ่ง จากขอมูลของ
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงราย, 2559) พบวามีจํานวนธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ที่จดทะเบียน
พาณิชยในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายมีทั้งหมด 13 แหง คือ (1) โรงแรมวังคํา, (2)โรงแรมเวียง
อินทร (3) บานวราบดี (4) โรงแรมอินคํา (5) อมรอินน รีสอรท (6) โรงแรมลาวีอองโรส (7) โรงแรมเอสบี (8) โรงแรม
มูน แอนด ซัน (9) โรงแรมนันตวรรณ (10) โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก (11) โรงแรมแสนภูเพลส (12) โรงแรมเพชรสยาม พาเลส
และ(13) เดอะไวท เฮาส ซึ่งมีโรงแรมที่ไดปดกิจการไปแลวจํานวน 3 แหง คือ (1) โรงแรมแสนภูเพลส (2) โรงแรมเพชร
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สยาม พาเลส และ(3) เดอะไวท เฮาส การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาโรงแรมที่จดทะเบียนพาณิชยและยังเปดกิจการจํานวน
ทั้งหมด 10 แหง (ประชากรทั้งหมดในการศึกษา)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ ใชแบบสัมภาษณเชิงลึกซึ่งประกอบดวย 4 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการหรือตัวแทนผูบริหารที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน ประกอบดวย
ตําแหนงงาน เพศ อายุ ประสบการณทํางาน ระดับการศึกษา
สวนที่ 2 ขอมูลในการดําเนินธุรกิจโรงแรม ประกอบดวย เกณฑราคาหองพักตอคืนรูปแบบการดําเนินงาน
ของโรงแรม รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย การถือหุน ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ จํานวนพนักงาน สัดสวนกลุม
ลูกคาที่เขามาใชบริการ กลุมเปาหมายหลักของโรงแรม อัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมที่ผานมา
สวนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขต
พื้นที่เทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงราย โดยใชการวิเคราะหแบบ Five Forces Model ตามแนวความคิดของ
Michael E. Porter ประกอบดวย ระดับการแขงขันของธุรกิจโรงแรมในปจจุบัน ระดับความยากของธุรกิจใหมที่เขามา
แขงขัน ระดับการตอรองของ Suppliers ระดับความตองการของลูกคา และระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทน โดยใช
มาตรวัดของ ลิเคอรท (Likert’s Scales) จํานวน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็นตอความพรอมตอแรงกดดัน มากที่สุด
เทากับ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นตอความพรอมตอแรงกดดัน มาก
เทากับ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นตอความพรอมตอแรงกดดัน ปานกลาง
เทากับ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นตอความพรอมตอแรงกดดัน นอย
เทากับ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นตอความพรอมตอแรงกดดัน นอยที่สุด
เทากับ 1 คะแนน
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตพื้นที่
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหได
แบบสั ม ภาษณ ที่มีค วามตรงตามเนื้อ หาและความเหมาะสมของคํ า ถาม ไดค าดั ช นีค วามสอดคล อง (Index of
consistency: IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู การประกันคุณภาพ จากเอกสาร ตํารา หลักการและ
แนวคิด แนวปฏิบัติ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวคิดในการสรางแบบสัมภาษณ
2. สรางแบบสัมภาษณตามกรอบแนวคิดที่ไดศึกษา โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบสัมภาษณปลายปด
และแบบสัมภาษณปลายเปด
3. นําแบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
4. นําแบบสัมภาษณที่อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบและ
ใหขอเสนอแนะ จากนั้นนําแบบสัมภาษณไปทําการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงดวยวิธีการหาคาดัชนี ความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามของแตละขอ (Index of Item Objective Congruence: IOC)
- Proceedings -

600

5. นําแบบสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุงแกไขรวมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อนําไปสรางเปน
แบบสัมภาษณฉบับสมบูรณสําหรับใชในการวิจัย
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหจากแหลงขอมูล 2 แหลง ดังตอไปนี้
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณสําหรับผูประกอบการธุรกิจโรงแรมระดับ
3 ดาว หรือตัวแทนผูบริหารที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน ไดแก ขอมูลทั่วไป และขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการใน
การดําเนินทางธุรกิจ
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดทําการศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลจากบทความทาง
วิชาการ เอกสารการวิจัย วารสาร รวมทั้งเว็บไซตตาง ๆ เกี่ยวกับแนวคิดหลักการ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษา
และตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาตลอดจนสถานการณ ก ารท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด เชี ย งรายที่ เอื้ อ ต อ การเข า พั ก ของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสถิติคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลโดยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดแก
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ โดยการหาคาสถิติคือ คาความถี่และคารอยละ
2. ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3. ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณขอเสนอแนะ นํามาเรียบเรียงนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย
เกณฑการใหคะแนน ใชเกณฑแบบ Likert Scale แบงออกเปน 5 ระดับ
(เธียร โชติกะชีวิน, 2549, หนา 45 ) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลวา มีความพรอมตอแรงกดดัน มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลวา มีความพรอมตอแรงกดดัน มาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลวา มีความพรอมตอแรงกดดัน ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลวา มีความพรอมตอแรงกดดัน นอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลวา มีความพรอมตอแรงกดดัน นอยที่สุด

ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
ผลการศึกษาจากขอมูลทั่วไปพบวา ตัวแทนผูบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ที่จดทะเบียนพาณิชย
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายสวนใหญ อยูในตําแหนงหัวหนาจํานวน 6 คน รองลงมาอยูใน
ตําแหนงผูจัดการจํานวน 3 คน และเจาของกิจการจํานวน 1 คน เปนเพศหญิงจํานวน 7 คนและเพศชายจํานวน 3 คน
ผูใหสัมภาษณสวนใหญอยูในชวงอายุ 26 – 30 ป และมีประสบการณในการทําธุรกิจโรงแรมนอยกวา 15 ป จํานวน 5
คน และมากกวา 15 ป จํานวน 5 คน สวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 8 คน รองลงมาคือ ต่ํา
กวาปริญญาตรีจํานวน 1 คนและระดับปริญญาโทจํานวน 1 คน
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สวนที่ 2 ขอมูลการดําเนินธุรกิจโรงแรม
ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ที่จดทะเบี ยนพาณิชยในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย สวนใหญมีระดับราคาอยูในชวงตั้งแต 350-500 บาท คิดเปนรอยละ 40 และระดับราคาตั้งแต 501 –
1,700 บาท คิดเปนรอยละ 60 สวนใหญเปนโรงแรมอิสระที่ไมไดอยูในเครือโรงแรม คิดเปนรอยละ 90 และเปน
โรงแรมในเครือ คิดเปนรอยละ 10 อยูในรูปแบบบริษัทจํากัดคิดเปนรอยละ 50 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล/หาง
หุนสวนจํากัด คิดเปนรอยละ 30และสวนบุคคล/หางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 20 สัดสวนการถือหุน
ทั้งหมดเปนของคนไทย มีอายุการเปดใหบริการมากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 60 และ 5 – 15 ป คิดเปนรอยละ 40 มี
จํานวนพนักงานเฉลี่ยไมเกิน 30 คน คิดเปนรอยละ 70 และ 61 – 150 คน คิดเปนรอยละ 30 สวนใหญมีสัดสวนลูกคา
ที่มาใชบริการลูกคาคนไทยคิดเปนรอยละ 74.8 ขณะที่ลูกคาชาวตางชาติมีเพียงรอยละ 25.2 สวนใหญมีกลุมลูกคา
เปาหมายหลักของโรงแรมเปนนักทองเที่ยวชาวไทย คิดเปนรอยละ 90 นักทองเที่ยวชาวตางชาติ คิดเปนรอยละ 60
นักธุรกิจชาวไทย คิดเปนรอยละ 50 และนักธุรกิจชาวตางชาติ คิดเปนรอยละ 20 อัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมใน
ปที่ผานมาอยูที่รอยละ 41- 80 จํานวน 8 แหง และรอยละ 20 – 40 จํานวน 2 แหง
สวนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ใน
เขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใชการวิเคราะหแบบ Five Forces Model ตาม
แนวความคิดของ Michael E. Porter
ความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะหปจจัยทั้ง 5 ดาน พบวา ระดับความยากของธุรกิจใหมที่เขามาแขงขัน (X� = 3.44) อยูใน
ระดับปานกลาง ระดับการแขงขันของธุรกิจโรงแรมในปจจุบัน (X� = 3.75) อยูในระดับมาก ระดับความตองการของ
ลูกคา (�X = 3.36) อยูในระดับปานกลาง ระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทน (�X = 3.53) อยูในระดับมาก ระดับการ
ตอรองของ Suppliers (X� = 3) อยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรม
ระดับ 3 ดาวโดยใชการวิเคราะหแบบ Five Forces Model ตามแนวความคิดของ Michael E. Porter
รายการ

Mean

Std

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

ระดับการแขงขันของธุรกิจโรงแรมในปจจุบัน

3.75

0.44

ระดับความยากของธุรกิจใหมที่เขามาแขงขัน

3.44

0.63

ปานกลาง

ระดับการตอรองของ Suppliers

3.00

0.67

ปานกลาง

ระดับความตองการของลูกคา

3.36

0.40

ปานกลาง

ระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทน

3.53

0.55

มาก
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สวนที่ 4 ขอเสนอแนะตอการปรับตัวธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวมของโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายมีการทําธุรกิจ
โรงแรมมากขึ้ นมีก ารแขง ขัน ทางดา นราคาและการควบคุมมาตรฐานเพราะจั งหวั ดเชีย งรายเปนแหล งทอ งเที่ย ว
เพราะฉะนั้นธุรกิจโรงแรมที่มีอยูเดิมควรจะมีการปรับปรุงดานการบริหารจัดการพัฒนาองคกรที่อยูในระดับเดียวกัน
ขยายการใหบริการมากขึ้น ปรับราคาลงตามเศรษฐกิจ เนนการรักษาคุณภาพการบริการใหไดมาตรฐาน

สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะหระดับภัยคุกคามทั้ง 5 ดาน ตามแนวความคิดของ (Michael E. Porter) ที่ประเมินโดยผูให
สัมภาษณในการศึกษาครั้งนี้โดยผูใหสัมภาษณกลาววาระดับภัยคุกคามของธุรกิจโรงแรมในระดับ 3 ดาว ดังนี้
1. ระดับการประเมินการแขงขันของธุรกิจโรงแรมในปจจุบันอยูในระดับมาก
ผูใหขอมูลสวนใหญกลาววาภัยคุกคามที่เกิดจากการแขงขันกันเองในธุรกิจมีคอนขางมากสาเหตุเกิด
จากธุ ร กิ จ นี้ เ จริ ญ เติ บ โตและมี ก ารขยายตั ว เป น อย า งมาก โดยจากการศึ ก ษางานทั่ ว ไปธุ ร กิ จ ใดที่ มี อั ต ราการ
เจริญเติบโตสูงอัตราการแยงชิงสวนแบงการตลาดก็จะมากขึ้น ซึ่งธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจที่เขางายแตออกยากเพราะ
เปนการลงทุนในสินทรัพยถาวรสูง ดังนั้นผูประกอบการจึงตองใชทุกกลยุทธเพื่อใหธุรกิจของตนเองอยูรอด จากการ
สัมภาษณผูประกอบการที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป จะมีวิธีการจัดการในองคที่เปนไปในทางเดียวกัน
เชน การใหบริการเปนที่พึงพอใจของลูกคาทั้งในดานความสะอาด มีการปรับปรุงสถานที่พักทุกป มีความรวดเร็วใน
การ check in - check out ทําใหลูกคาชื่นชอบและสวนใหญธุรกิจโรงแรมบางแหงมีลูกคาประจําสาเหตุหลักมาจาก
การไดรับการบริการ ในสวนของผูประกอบการที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 15 ป สวนใหญแลวจะเนนในดาน
การลดตนทุนเพื่อใหราคาหองพักนั้นถูกลงแตไมเนนการใหบริการและการปรับปรุงสถานที่พัก ซึ่งผูใหขอมูลพบวา
ลูกคาสวนใหญที่เขามาพักจะมีปญหาในดานความสะอาดในหองพัก สถานที่พักไมมีการปรับปรุง สถานที่จอดรถไม
เพียงพอ ซึ่งผูประกอบการรายใหมที่เขามาทําธุรกิจโรงแรมจะมีความสามารถหรือความพรอมนอยกวาผูประกอบการ
เดิมทั้งในดานการพัฒนาทางดานการบริการในสถานที่พัก ดานการปรับปรุง และดานการจัดการในธุรกิจของตน ซึ่ง
จะกอใหเกิดการตอสูแขงขันกันรุนแรงยิ่งขึ้น
2. ระดับความยากงายของธุรกิจที่เขามาใหมอยูในระดับปานกลาง
ธุรกิจรายใหมที่เขามาแขงขันสามารถเขาไดงายซึ่งบุคคลใดที่มีเงินทุนและมีความตองการที่จะทํา
ธุรกิจประเภทนี้จะสามารถเขามาแขงขันกับคนอื่นได ธุรกิจโรงแรมมีอัตราการเจริญเติบโตสูงจูงใจใหนักลงทุนเขาสู
ธุรกิจนี้มากขึ้น ผูประกอบการจึงเห็นวาโรงแรมระดับ 3 ดาว ที่มีอยูควรที่จะมีการปรับตัวดังนี้
- หากธุรกิจโรงแรมเดิมไมสามารถแขงขันในดานราคาไดควรจะลดตนทุนเพื่อที่จะใหราคาหองพักถูกลง
- พัฒนาทางดานคุณภาพรักษามาตรฐานและสรางมาตรฐานใหสูงขึ้นเพื่อที่จะใหแบรนดติดตลาดและพัฒนา
แบรนดของตนเอง
3. ระดับการตอรองของ suppliers อยูในระดับปานกลาง
เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเปนแหลงทองเที่ยวจึงทําใหมีการแขงขันของบริษัทนําเที่ยวมากขึ้น เพราะใน
ปจจุบันมีบริษัทนําเที่ยวเกิดขึ้นมากมายแตละบริษัทจะมีการสงเสริมการขาย การบริการ และราคาที่แตกตางกันไป
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4. ระดับความตองการของลูกคาในการเลือกใชบริการในธุรกิจโรงแรมอยูในระดับปานกลาง
เนื่องจากลูกคาที่เขามาใชบริการสวนใหญมากับกรุปทัวร เพราะฉะนั้นลูกคาจะไมคอยอํานาจในการ
ตอรอง และเนื่องจากในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีธุรกิจโรงแรมใหเลือกใชบริการเปนอยางมากลูกคาบางกลุมที่มี
ความรูเกี่ยวกับดานราคามีคอนขางมาก ลูกคาสวนใหญพอใจกับการที่โรงแรมจัดโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษตางๆ
5. ระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทนอยูในระดับมาก
ในที่นี้หมายถึง ธุรกิจที่พักอื่นๆ ที่อยูในระดับเดียวกันหรือในระดับที่ต่ํากวา เชน โรงแรมในระดับ
1-2 ดาว, รีสอรท, เกสตเฮาส และโฮมสเตย เปนตน ธุรกิจโรงแรมในระดับเดียวกันมีอยูเปนจํานวนมากทั้งในเขต
เทศบาลนครเชียงรายหรือตางอําเภอ ดังนั้นธุรกิจโรงแรมในระดับ 3 ดาวควรที่จะมีการพัฒนาอยูอยางสม่ําเสมอทั้งใน
ดานการใหบริการ ดานราคา รวมไปถึงดานสถานที่พัก
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา ณ จุดหนึ่งของเวลา (Cross-sectional study) ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป
ควรเก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study)
2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาโรงแรมทุกระดับเพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบและวิเคราะหความ
พรอมในการทําธุรกิจโรงแรมที่แตกตางกันไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาชวยเหลือ รวมถึงการตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตางๆ และไดรับคําแนะนําอยางดียิ่งจาก ดร. ปยะพงษ แสงแกว อาจารยที่ปรึกษา จนทําใหการศึกษา
คนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณตามวัตถุประสงค ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรู และ
ประสบการณตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณ คณะผูบริหารและเจาหนาที่ของโรงแรม ทุกทาน ที่กรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนตอ
การศึกษาครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณผูใหสัมภาษณ ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลอันเปนประโยชนตอ
การศึกษาครั้งนี้
คุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบแดบุพการี และครอบครัว ซึ่งคอยให
กําลังใจ คอยชวยเหลือ และใหการสนับสนุนการศึกษาตลอดระยะเวลา จนทําใหผู ศึกษาประสบความสํา เร็จใน
การศึกษาไดตามที่คาดหวัง
ความผิดพลาดประการใดที่เกิดขึ้นขอนอมรับและเปนความรับผิดชอบของขาพเจาทั้งสิ้น ( ภัควลัญชญ โลห
วีระเดช ) โดยสัดสวนงานของผลงานระหวางขาพเจา และดร.ปยะพงษ แสงแกว คือ ( 100 : 0 เปอรเซ็นต )
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ความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Relation of motivation and Working Behavior of Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives Officers in Muang District, Chiang Rai Province
ฐิติรดา อินทฤทธิ์ 1* และ บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง2
9

Titirada Intarit1* and Boonyanuch Cheewakiayingyong2
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุมประชากรที่ใชศึกษา คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบดวย สาขาเชียงราย 22 คน สาขานางแล 13 คน สาขาหวย
สัก 14 คน และสาขาวัดรองขุน 15 คน รวมจํานวน 64 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรมแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน
ผลการศึกษาพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-49 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ระยะเวลาในการทํางาน 20 ปขึ้นไป ตําแหนงในการปฏิบัติงาน คือ พนักงานระดับ 4-7 และมีรายไดตอเดือนอยู
ระหวาง 15,001-25,000 บาท
ระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจ พบวา ดานความตองการเพื่อความอยูรอดและ
ดานความตองการสัมพันธภาพอยูในระดับมากที่สุด สวนดานความตองการความเจริญกาวหนาอยูในระดับมาก
ตามลําดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน พบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยเรียงลําดับ
ได คือดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร ดานความสม่ําเสมอในการทํางาน ดานความรวมมือตอองคกร และดาน
การเพิ่มผลผลิต ตามลําดับ
การศึกษาความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน พบวา ปจจัยแรงจูงใจดานความ
ตองการเพื่อความอยูรอดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานดานความรวมมือตอองคกร โดยไมมี
ความสัมพันธกับดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร ดานการเพิ่มผลผลิต และดานความสม่ําเสมอในการทํางาน
ปจจัยแรงจูงใจดานความตองการสัมพันธภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานดานการเพิ่ม
ผลผลิต และดานความรวมมือตอองคกร โดยไมมีความสัมพันธกับดานความสม่ําเสมอในการทํางาน และดานการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร และปจจัยแรงจูงใจดานความตองการความเจริญกาวหนามีความสัมพันธกับพฤติกรรม
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การทํางานดานการเพิ่มผลผลิต ดานความรวมมือตอองคกร และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร โดยไมมี
ความสัมพันธกับดานความสม่ําเสมอในการทํางาน
คําสําคัญ: แรงจูงใจ พฤติกรรมการทํางาน

Abstract
This research was aimed to study relation of motivation and working behavior of Bank for Agriculture
and Agricultural Cooperatives Officers in Muang District, Chiang Rai Province. This research was quantitative
study with instruments including questionnaires. The study populations were officers at Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives in Muang District, Chiang Rai Province including 22 persons from Chiang Rai Branch, 13
persons from Nanglae Branch, 14 persons from Huaysak Branch and 15persons from Wat Rongkhun Branch in
altogether 64 people. Data was analyzed by computer program. The statistics used for data analysis included
mean, standard deviation, percentage and Pearson Correlation Coefficient.
The result was found that the major of officers was female with age range of 36-49 years old and
educational level of bachelor degree. Their work age was 20 years and above and their position was level 4-7
officers with monthly income range of 15,001-25,000 Baht.
Level of officers’ opinions on motivational factor was found that needs of survival and needs of
relationship were in highest level needs for progression was in high level respectively. Furthermore, the officers
had opinions on working behavior that every term was in highest level including term of compliance with
organizational regulations, constancy of working, cooperation with the organization and productivity increase
respectively.
The study of relation between motivation and working behavior was found that motivational factor in
needs of survival was related to working behavior in term of cooperation with the organization but it had no
connection with compliance with the organizational regulations, productivity increase and constancy of working.
The motivational factor in need of relationship was related to working behavior in terms of productivity increase
and cooperation with the organization without connection to constancy of working and compliance with the
organizational regulations. Furthermore, motivational factor in needs of progression was related to working
behavior in terms of productivity increase, cooperation with the organization and compliance with the
organizational regulations without connection to constancy of working.
Keywords: Motivation, working behavior

บทนํา
ทรัพยากรมนุษยถือเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอการบริหารและพัฒนาประเทศ ดังนั้นในการที่จะบริหาร
และพัฒนาประเทศใหประสบความสําเร็จนั้น จึงขึ้นอยูกับคุณภาพของทรัพยากรมนุษยภายในของประเทศนั้น ๆ เปน
สําคัญ ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงไดมีการริเริ่มวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบ ดังจะเห็นไดจาก
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 8 เปนตนมา ซึ่งในแตละองคกรจําเปนตองใช
ทรัพยากรมนุษยจํานวนมากในหลากหลายหนาที่ เพราะทรัพยากรมนุษยจะเปนผูสรางสรรคงาน ที่เนนคุณภาพ
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มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง การที่จะไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหทํางานใหกับองคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการรักษาไวซึ่งทรัพยากรเปนสิ่งที่
สําคัญอยางมาก
ในการปฏิบัติงานภายในองคกรควรมีการตอบสนองความตองการของบุคคล โดยปกติบุคคลจะทํางานไมเต็ม
ความสามารถ ยกเวนบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางาน แรงจูงใจที่เหมาะสมทําใหมีการใสใจมากขึ้น หากหนวยงาน
ตองการใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานตองทําความเขาใจถึงความตองการของพนักงาน และหาสิ่งจูงใจในการ
ทํางาน งานดานการบริหารบุคคลจึงมีสวนสําคัญที่ตอบสนองความตองการของบุคคลเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ
ใหกับพนักงาน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2541, หนา 114) แรงจูงใจจึงเปนสิ่งสําคัญตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร ถาองคกรใดบุคลากรมีแรงจูงใจอยูในระดับสูงเสมอก็จะมีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานอยางจริงจัง มีความอดทน มีปญหาขัดแยงกับเพื่อนรวมงานนอยมากและไมคิดหนีงาน ดังนั้น การบริหาร
บุคลากรจะตองพิจารณาและคํานึงถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ความเสมอภาค เพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
จะทาใหบุคลากรในองคกรตั้งใจทางานใหสําเร็จลุลวงโดยไมรูสึกวาตนเองถูกบีบบังคับใหทํางานและพรอมที่จะทางาน
ดวยความเต็มใจ จึงทาใหงานที่ออกมามีคุณภาพและสําเร็จลุลวงไปดวยดีและรวดเร็ว (ไพศาล มะระพฤกษวรรณ และ
คณะ, 2542, หนา 13) ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจนั้นมีมากมาย เชน ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว ทฤษฎีการจูง
ใจ ERG ของ Alderfer ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด (McClelland) เปนตน
โดยทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย แตไม
คํานึงถึงขั้นความตองการวาความตองการใดเกิดขึ้นกอนหรือหลัง และความตองการหลายๆอยางอาจเกิดขึ้นพรอมกัน
ได จึงเหมาะที่จะนํามาใชในการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนอยางยิ่ง โดยทฤษฎี ERG แบง
ออกเปน 3 ประการดังนี้ ความตองการเพื่อความอยูรอด (Existence needs (E)) ความตองการมีสัมพันธภาพ
(Relatedness needs (R)) และความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs (G))
โดยในปจจุบันผูบริหารระดับสูงของธนาคารไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยเชนกัน ซึ่งไดกลาว
ไวว า ในอนาคตขา งหนาธนาคารจะยั่ง ยืน ได เป นเรื่อ งการสรา งคนให มีค วามพร อม พนัก งาน ธ.ก.ส.ก็ต องมีขี ด
ความสามารถพรอมรับความเปลี่ยนแปลง เราเรียกคนอนาคตขางหนาวา WE R BAAC หรือ เราคือ ธ.ก.ส. ที่ยอมา
จาก
W = Win customer’s heart องคกรนี้จะยั่งยืนตองชนะใจลูกคาใหได เปนภูมิคุมกันที่สําคัญ
E = Energize team คนของเราตองสามารถทํางานแบบสรางพลังเปนทีมงาน เพราะภารกิจหลายเรื่องทําโดย
โดดเดี่ยวไมได ตองทํารวมกันหลายคนหลายสวนงาน
R = Relate to people คือสื่อสารสรางการรับรู ใหถึงผูคน ขีดความสามารถของพนักงานตองปรับตัวตรงจุด
นี้ดวยเหมือนกัน
B = Breed positive attitude เปนเรื่องสําคัญคือคนของเราเมื่อตองทํางานที่ทาทายหลายๆ เรื่องจําเปนตอง
บมเพาะทัศนคติเชิงบวกใหอยูในดีเอ็นเอของพนักงาน ปญหามีแนนอน แตจะกาวขามปญหาไดดวยการมองเห็นแสง
สวางในทุกเรื่อง ยามที่มีปญหาเมื่อมีทัศนคติที่ดีก็จะกาวขามไปได
A = Analyze & Solve problems ตองมีขีดความสามารถในการคิดวิเคราะหหาทางแกปญหาใหเกษตรกรได
ดวย เพราะในอนาคต ธ.ก.ส.เขาไปชวยลูกคามากขึ้น เราจะกลายเปนที่ปรึกษาใหเกษตรกรไมเฉพาะเรื่องการเงินอยาง
เดียว ซึ่งตองวิเคราะหปญหาใหได
A = Articulate and implement strategy คือการวางกลยุทธและมีแผนงานไปสูการปฏิบัติใหกับเกษตรกรได
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C = Create innovation คือตองคิดนวัตกรรมใหมๆ
โดยพนักงานเราจะไปมองเปนลูกจางไมไดตองเปลี่ยนรูปแบบอยูกันแบบครอบครัว ดูแลกันทั้งองคกร เปนพี่
เปนนองที่เราปลูกฝงกันมา (อดุลย กาญจนวัฒน, 2559, สื่อออนไลน)
จากเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อนําขอมูลที่
ไดรับไปใชปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล อันจะทําใหพนักงานมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนธนาคารที่มุงสูการเปนผูนําดานบริการทาง
การเงินแกลูกคาทุกระดับเปยมดวยคุณภาพและบริการที่ประทับใจเพียบพรอมดวยการบริหารจัดการที่ดี มีเทคโนโลยี
ที่ทัน สมั ย และเป น ธนาคารในดวงใจของประชาชนทุก ระดั บ ตอ ไป และที่ สํ าคั ญ ยัง ไมมี ง านวิ จั ยใดศึก ษาเรื่ อ ง
ความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สมมุติฐาน
แรงจูงใจดานความตองการเพื่อความอยูรอด ดานความตองการมีสัมพันธภาพ และดานความตองการความ
เจริญกาวหนา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน

กรอบแนวคิด
จากงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานผลิตชิ้นสวนยานยนต : กรณีศึกษา
บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (จันจีรา โสะประจิน, 2553) ผูวิจัยนํามาประยุกตและสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย
ได ดังภาพที่ 1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ไดแก
1. ดานการเพิ่มผลผลิต
2. ดานความสม่ําเสมอในการทํางาน
3. ดานความรวมมือตอองคกร
4. ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร

ปจจัยดานแรงจูงใจ
1. ความตองการเพื่อความอยูรอด
2. ความตองการมีสัมพันธภาพ
3. ความตองการความเจริญกาวหนา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
ที่มา: จันจีรา โสะประจิน, 2553
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วิธีการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก กลุมประชากรทั้งหมด คือ พนักงานและผูชวยพนักงานของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย 4 สาขา คือ สาขาเชียงราย
จํานวน 22 คน สาขานางแล จํานวน 13 คน สาขาหวยสัก จํานวน 14 คน และสาขาวัดรองขุน จํานวน 15 คน รวม
จํานวน 64 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชไนการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งทํา
การพัฒนามาจาก จันจีรา โสะประจิน (2553) เรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานผลิตชิ้นสวน
ยานยนต : กรณีศึกษา บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตําแหนงในการปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบปลายปด
(Close-end)
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย
- ความตองการเพื่อความอยูรอด
จํานวน 4 ขอ
- ความตองการมีสัมพันธภาพ
จํานวน 4 ขอ
- ความตองการความเจริญกาวหนา
จํานวน 4 ขอ
ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert scale ซึ่งใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale method) สําหรับลักษณะ
คําถามมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
สวนที่ 3 พฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย
- ดานการเพิ่มผลผลิต
จํานวน 5 ขอ
- ดานความสม่ําเสมอในการทํางาน
จํานวน 4 ขอ
- ดานความรวมมือตอองคกร
จํานวน 5 ขอ
- ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร
จํานวน 3 ขอ
ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert scale ซึ่งใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale method) สําหรับลักษณะ
คําถามมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อให
ได แบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
consistency: IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม
2. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) กับพนักงานและผูชวยพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดพะเยา จํานวน 30 ราย เพื่อวัดความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha)
ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.95
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษาดําเนินการทอดแบบโดยวิธีการสงจดหมายถึงผูจัดการสาขาพรอมแบบสอบถาม เพื่อขอความ
อนุเคราะหใหพนักงานแตละสาขาทําการตอบแบบสอบถาม แลวใหพนักงานที่รวบรวมสงแบบสอบถามคืนใหผูวิจัย
2. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอย สมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะหขอมูล
ตอไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตําแหนงในการ
ปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือน ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใชบรรยายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทํา
การวิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหขอมูลดานแรงจูงใจและพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เกณฑที่ใชในการวัดระดับคะแนน การวัดระดับคะแนนของใชแบบสอบถามของในสวนที่ 2 นี้ วัดโดยการ
กําหนดเกณฑคาคะแนนตัวแปรของคาเฉลี่ย ซึ่งกําหนดระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ที่มีคะแนนแตระดับ
ออกเปนชวง ๆ ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหดวยการทําอันตรภาคชั้น (ชูศรี วงศรัตนะ, 2534) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
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. ทดสอบความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 110)

ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของพนักงาน
ผลการศึกษาพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-49 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ระยะเวลาในการทํางาน 20 ปขึ้นไป ตําแหนงในการปฏิบัติงาน คือ พนักงานระดับ 4-7 และมีรายไดตอเดือนอยู
ระหวาง 15,001-25,000 บาท
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงและพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน
Mean

Std

ระดับความคิดเห็น

1. ดานความตองการเพื่อความอยูรอด

4.65

0.37

มากที่สุด

2. ดานความตองการมีสัมพันธภาพ

4.54

0.41

มากที่สุด

3. ดานความตองการความเจริญกาวหนา

4.11

0.51

มาก

4. ดานการเพิ่มผลผลิต

4.33

0.37

มากที่สุด

5. ดานความสม่ําเสมอในการทํางาน

4.62

0.47

มากที่สุด

6. ดานความรวมมือตอองคกร

4.39

0.39

มากที่สุด

7. ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร

4.67

0.34

มากที่สุด

2. ขอมูลระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจ
2.1 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานความตองการเพื่อความอยูรอดในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
(x̅=4.65) โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หนาที่การงานมีความมั่นคง (x̅=4.84) รองลงมาไดแก ไดรับสวัสดิการดาน
ตางๆที่องคกรจัดใหอยางทั่วถึงและเพียงพอตอการดํารงชีพ (x̅=4.73) ไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอตอการดํารงชีพ
(x̅=4.55) และต่ําที่สุด คือ สถานที่ทํางานมีความปลอดภัย (x̅=4.47)
2.2 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานความตองการมีสัมพันธภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
(x̅=4.54) โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานชวยเหลือทุกคนเทาที่ทานสามารถชวยได และทานมีความสัมพันธอันดี
กับเพื่อนรวมงาน (x̅=4.69) เทากัน รองลงมาไดแก ทานมักทํางานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายเสมอ ถึงแมวาไมใช
หนาที่โดยตรงของทาน (x̅=4.42) และต่ําที่สุด คือ ทานมีความสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชา (x̅=4.38)
2.3 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานความตองการความเจริญกาวหนาในภาพรวมอยูในระดับมาก
(x̅=4.11) โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานทุมเทกับการทํางานอยางเต็มที่เพราะทานคิดวาองคกรใหโอกาสเสมอ
แกพนักงานที่ตั้งใจทํางานในการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น (x̅=4.34) รองลงมาไดแก ทานยินดีรับงานที่ยากมากขึ้นและทา
ทายความสามารถ (x̅=4.08) ทานใชความรูความสามารถพัฒนางานใหกาวหนาอยูเสมอ (x̅=4.06) และต่ําที่สุด คือ
ทานมักจะแสวงหาความรูที่สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในการทํางานอยูเสมอ (x̅=3.95)
3. ขอมูลระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน
3.1 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̅=4.33) โดย
ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานยึดเปาหมายขององคกรในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (x̅=4.58)
รองลงมาไดแก ผลลัพธของการทํางานเทียบกับเปาหมายที่วางไวโดยสวนใหญบรรลุเปาหมาย (x̅=4.36) ทานใช
ทรัพยากรในองคกรอยางคุมคาและชวยองคกรประหยัด (x̅=4.30) ทานทํางานที่ไดรับมอบหมายทันตามเวลาที่กําหนด
เสมอ (x̅=4.22) และต่ําที่สุด คือ ทานมักทํางานไดถูกตองและลูกคาพอใจเสมอ (x̅=4.19)
3.2 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานสม่ําเสมอในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̅=4.62)
โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมาทํางานตรงเวลาเสมอ (x̅=4.70) รองลงมาไดแก ทานจะไมทิ้งงานหากงานมี
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ปญหาหรืออุปสรรค ถึงแมจะใชเวลานานในการแกไข (x̅=4.69) ทานมาทํางานกอนเวลาเริ่มงานเปนประจํา (x̅=4.63)
และต่ําที่สุด คือ ทานลาหรือหยุดทํางานกรณีจําเปนเทานั้น (x̅=4.47)
3.3 พนัก งานใหความสํา คัญกั บป จจั ยดา นความรว มมื อต อองคก รในภาพรวมอยูใ นระดั บดีม ากที่สุ ด
(x̅=4.39) โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงานในเรื่องตางๆ (x̅=4.56) รองลงมา
ไดแก ทานมักจะประสานงานกับกลุมงานเพื่องานจะไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี (x̅=4.48) ทานเขารวมกิจกรรมกับเพื่อน
รวมงานเสมอ (x̅=4.45) ทานชวยองคกรในการประหยัดน้ํา-ไฟฟา (x̅=4.28) และต่ําที่สุด คือ ทานมักจะเสนอแนวทาง
ในการแกไขปญหาเสมอเมื่อเกิดปญหาขึ้นระหวางการทํางาน (x̅=4.16)
3.4 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
(x̅=4.67) โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร (x̅=4.77) รองลงมาไดแก ทานยินดี
ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพราะทานถือวาเปนสิ่งที่ทําใหคนในองคกรอยูดวยกันอยางมีความสุข (x̅=4.75) และต่ําที่สุด
คือ ทานแนะนําเพื่อนรวมงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรเสมอ (x̅=4.50)
ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสนั แสดงความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงาน
ตัวแปร
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r

r

r

r

r

r

r

1. ดานความตองการเพื่อความอยูรอด

1.000

2. ดานความตองการสัมพันธภาพ
3. ดานความตองการความ
เจริญกาวหนา

0.246*

1.000

0.596**

0.401**

1.000

4. ดานการเพิ่มผลผลิต

0.161

0.387**

0.501**

5. ดานความสม่ําเสมอในการทํางาน

-0.186

0.131

0.177

6. ดานความรวมมือตอองคกร
7. ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
องคกร
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.420**

0.302*

0.422**

0.293*

0.043

0.235

-0.114

0.255*

0.284*

0.127

1.000
0.520** 1.000
1.000
0.564** 1.000

4. การทดสอบความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
4.1 เมื่อทําการทดสอบความสัมพันธของปจจัยแรงจูงใจดานความตองการเพื่อความอยูรอดกับพฤติกรรม
การทํางานของพนักงาน พบวา มีความสัมพันธกับดานความรวมมือตอองคกร (r=0.420) โดยไมมีความสัมพันธกับ
ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร (r=0.235) ดานการเพิ่มผลผลิต (r=0.161) และดานความสม่ําเสมอในการ
ทํางาน (r=-0.186)
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4.2 เมื่อทําการทดสอบความสัมพันธของปจจัยแรงจูงใจดานความตองการสัมพันธภาพกับพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงาน พบวา มีความสัมพันธกับดานการเพิ่มผลผลิต (r=0.387) และดานความรวมมือตอองคกร
(r=0.302) ตามลําดับ โดยไมมีความสัมพันธกับดานความสม่ําเสมอในการทํางาน (r=0.131) และดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบองคกร (r=-0.114)
4.3 เมื่อทําการทดสอบความสัมพันธของปจจัยแรงจูงใจดานความตองการความเจริญกาวหนากับพฤติกรรม
การทํางานของพนักงาน พบวา มีความสัมพันธกับดานการเพิ่มผลผลิต (r=0.501) ดานความเจริญกาวหนา (r=0.422)
และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร (r=0.255) ตามลําดับ โดยไมมีความสัมพันธกับดานความสม่ําเสมอในการ
ทํางาน (r=0.177)

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาทําใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถนํามาอภิปราย
ผลไดดังนี้
ปจจัยแรงจูงใจดานความตองการเพื่อความอยูรอด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
ดานความรวมมือตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับการศึกษาของ วาสนา พัฒนานันท
ชัย (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย พบวา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนองคกรที่มีความมั่นคงในการทํางาน ซึ่งทําให
พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและมีโอกาสแสดงความสามารถไดอยางเต็มที่ โดย
ผูวิจัยเห็นวา องคกรควรมีการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนใหม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของพนักงานมากยิงขึ้น
เพื่อใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหความเปนธรรมในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามผลงาน โดยการพิจารณาคาตอบแทนใหสอดคลองกับความรู ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานแตละคน
ดวย
ปจจัยแรงจูงใจดานความตองการมีสัมพันธภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานดาน
การเพิ่มผลผลิ ตและดานความรวมมือตอ องคกรอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดั บ
สอดคลองกับการศึกษาของ สมยศ แยมเผื่อน (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียน มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) พบวา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของ
พนักงานดานความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงานที่ดีจะมีประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานดีขึ้น
โดยผูวิจัยเห็นวา องคการควรมีการสงเสริมการสรางสัมพันธระหวางพนักงานดวยวิธีการตาง ๆ เชน จัดกิจกรรมเพื่อ
กระชับความสัมพันธระหวางพนักงานทุกระดับ เพื่อลดชองวางในการทํางานลง และทําใหพนักงานความเขาใจกัน ซึ่ง
สงผลใหพฤติกรรมการทํางานของพนักงานพัฒนาไปในทางบวกมากขึ้น
ปจจัยแรงจูงใจดานความตองการความเจริญกาวหนา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
ดานการเพิ่มผลผลิต ดานความรวมมือตอองคกรและดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01, 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จันจีรา โสะประจิน (2553) ได
ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานผลิตชิ้นสวนยานยนต: กรณีศึกษา บริษัท ยาน
ภัณฑ จํากัด (มหาชน) พบวา ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน เปาหมายคือ การไดเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น คาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ เพิ่มขึ้น โดยองคการใหโอกาสแกพนักงานที่มีความรู
- Proceedings -

614

ความสามารถทําใหพนักงานมีความยินดีรับงานที่ยากและทาทาย ความสามารถมากขึ้น แสวงหาความรูที่สามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนในการทํางานอยูเสมอ ใชความรูความสามรถในการพัฒนางาน และทุมเทกับการทํางานอยาง
เต็มที่เพื่อสนองความตองการของตนเอง โดยผูวิจัยเห็นวา องคกรควรมีขั้นตอนตาง ๆ ที่เปนการสนับสนุนใหพนักงาน
มีโอกาสที่จะกาวไปในตําแหนงงานที่สูงขึ้น เชน มีการฝกฝน อบรม ใหความรูในหลาย ๆ ดานแกพนักงาน เพื่อให
พนักงานมีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งการสนับสนุนพนักงานนี้ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมาก
เพราะจะเปนสิ่งจูงใจใหพนักงานใชศักยภาพของตนเองในการทํางานไดอยางเต็มที่ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอองคกร
เปนอยางมาก
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา ณ จุดหนึ่งของเวลา (Cross-sectional study) ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป
ควรเก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study)
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปควรเปนงานวิจัยในเชิงคุณภาพจากการ
เก็บขอมูลเชิงลึกจากพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เพื่อที่จะไดทราบถึงขอมูลที่หลากหลาย
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คุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมภิ าคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
Service quality of provincial waterworks authority in Phan district, Chiang Rai
province
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูใชบริการจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 377 ราย วิเคราะหขอมูล โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัย พบวา คุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจาก คาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ดานการบริการที่ไวใจ ดานการบริการที่จับตองได ดานการบริการที่เชื่อมั่น ดานการบริการที่เอา
ใจใส และดานการมุงมั่นเต็มใจใหบริการ ตามลําดับ
คําสําคัญ: คุณภาพการใหบริการ การประปา

Abstract
This research aims to investigate the service quality of Provincial Waterworks Authority in Phan district,
Chiang Rai Province. Questionnaires were circulated among 377 users of Provincial Waterworks Authority in
Phan district, Chiang Rai Province. The statistics used in analyzing the data were percentage, average value
( X ), and standard deviation (S.D.). The results show that an overview of the service quality of Provincial
Waterworks Authority in Phan district, Chiang Rai Province is at a high level. All aspects were analyzed. The
research then reveals that all aspects of the service quality of Provincial Waterworks Authority in Phan district
are also at a high level. Last but not least, an average could be sorted from the highest to lowest value as
follows: reliable services, tangible services, assurance services, attentive services, and service mind relatively.
Keywords: Service quality, waterworks
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บทนํา
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาที่และความ
รับผิดชอบในการบริการดานจัดหาน้ําสะอาด เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน มีภารกิจตาง ๆ เพื่อใหไดมา
ซึ่งน้ําประปา เชน การวางแผนจัดหาแหลงน้ํา จัดสรางระบบผลิต และจายน้ําประปา การควบคุมกรรมวิธีในการผลิต
น้ํา ควบคุมคุณภาพน้ําประปา รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการบริการในดานตาง ๆ เชน การบริการซอมทอ
ประปา รับชําระคาน้ําประปา ติดตอสอบถาม และประชาสัมพันธ เปนตน ทั้งนี้ การประปาสวนภูมิภาคไดมีการพัฒนา
องคการเพื่อกาวไปสู องคกรที่สมรรถนะสูง หรือ HPO (High Performanoe Organization) โดยไดนําเทคโนโลยีใหม ๆ
เขามาใชในการผลิตน้ําประปา รวมทั้งการพัฒนาองคการใหมีระบบการบริหารที่ทันสมัย และเขมแข็ง ภายใตวิสัยทัศน
“ผูใชน้ําประทับใจในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ (Customers are delighted with water quality and excellent
services)”(เกียรติคุณ จิรกาลวสาน, 2555) ซึ่งมีวัฒนธรรมองคกร คือ “มุงมั่นพัฒนางาน บริการดวยหัวใจ กาวไกลสู
สากล”(การประปาสวนภูมิภาค, ม.ป.ป., สื่อออนไลน)
คุ ณ ภาพการบริ ก าร ถื อ ได ว า เป น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การที่ ใ นป จ จุ บั น ต า งตระหนั ก และให
ความสําคัญยิ่งจากงานศึกษาของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ซึ่งไดศึกษาถึงปจจัยสําคัญของคุณภาพ
งานบริการที่ลูกคาใหความสําคัญประกอบดวยองคประกอบของการบริการ 5 ประการ ไดแก Tangibles (บริการที่ดี
ตองจับตองได) Reliabilities (บริการที่ดีตองไวใจได) Responsiveness (ความมุงมั่นเต็มใจใหบริการ) Assurance (การ
บริการที่มั่นใจได) และ Empathy (การดูแลเอาใจใส) หรือที่เรียกกันทั่วไปวา SERVQUAL Model ซึ่งเปนเครื่องมือ
สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของงานบริการ (ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ, 2549)
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน มีภารกิจหลัก คือ การจัดหาน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาที่มีคุณภาพ และการ
บริการที่เกี่ยวของ เชน การบริการซอมทอประปา การรับชําระคาน้ําประปา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหนวยงาน เปน
ตน รวมทั้ง เรงรัดปรับปรุงและพัฒนา ระบบการใหบริการตาง ๆ ของหนวยงาน ใหสามารถและรองรับการเจริญของ
ชุมชน รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหตรงตามความตองการของผูมารับ
บริการ และผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศนของหนวยงาน คือ “ผูใชน้ํา
ประทับใจในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ (Customers are delighted with water quality and excellent services)”
จากวิสัยทัศนของการประปาสวนภูมิภาค ผูศึกษามีความสนใจศึกษาถึง ระดับคุณภาพการใหบริการของ
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพานอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในปจจุบัน วามีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับใด
เนื่องจากคุณภาพการใหบริการ ถือไดวาเปนภาพลักษณขององคกร ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือ และความ
ไววางใจของผูรับบริการที่มีตอการประปาสวนภูมิภาคสาขาพานทั้งนี้ ยังไมมีผูทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการ
บริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงเปนเหตุผลที่ทําใหผูศึกษาสนใจที่จะ
ศึกษาถึง คุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเปนประโยชน
ในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน ใหมีประสิทธิภาพ และตรง
ตามความตองการของผูใชบริการทุกระดับตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการ ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผู
ศึกษาไดศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งได
ประยุกตใช SERVQUAL Model ของ Parasuraman, Berry and Zeithaml (1988 อางอิงใน สุรางคนา ภัทรเมฆินทร,
2557, หนา 4-5) ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได

คุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาค
สาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คุณภาพการใหบริการ (SERVQUAL Model)
1. ดานการบริการที่จับตองได (Tangibles)
2. ดานการบริการที่ไวใจได (Reliability)
3. ดานการมุงมั่นเต็มใจใหบริการ
(Responsiveness)
4. ดานการบริการที่เชื่อมั่น (Assurance)
5. ดานการบริการที่เอาใจใส (Empathy)

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูใชบริการจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวั ด
เชียงราย จํานวน 6,524 ราย (การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน, 2558)
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูใชบริการจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จํานวน 377 ราย คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม โดยกําหนดตามแนวทางของ Yamane (1973, p.
188)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยปรับปรุงจากแบบสอบถามของ ณัฎฐิยา แดง
ประเสริฐ (2553) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยปรับปรุงจากแบบสอบถามของ ณัฎฐิยา แดงประเสริฐ (2553) เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามแนวคิด
ของ Likertจํานวน 25 ขอ โดยแบงเปน ดานการบริการที่จับตองได (Tangibles) จํานวน 5 ขอ ดานการบริการที่ไวใจได
(Reliability) จํานวน 5 ขอ ดานการมุงมั่นเต็มใจใหบริการ (Responsiveness) จํานวน 5 ขอ ดานการบริการที่เชื่อมั่น
(Assurance) จํานวน 5 ขอ และดานการบริการที่เอาใจใส (Empathy) จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด สําหรับใหขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของการ
ประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน โดยผูตอบแบบสอบถามสามารถใหขอเสนอแนะอยางอิสระ
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การหาคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ไดใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม
2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญไป
ทําการทดสอบ (Pre-Test) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย เปนผูใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขา
เชียงราย ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัย โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) การทดสอบครั้งนี้ ได
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา เทากับ 0.86
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่จัดทําขึ้น มีขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1.1 ผูศึกษาไดดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง แจกแบบสอบถามผูมาใชบริการ ณ ที่ทําการการ
ประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน จํานวน 377 ฉบับ
1.2 นําแบบสอบถามที่ไดรับ มาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
1.3 นําแบบสอบถามที่สมบูรณ นํามาวิเคราะห และแปลผลขอมูล
2. ขอมูลทุติภูมิ (Secondary data)
ทําการศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ งานวิจัย และเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะห
โดยการแจงความถี่ และหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตาราง และความเรียง
สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
นําเสนอในรูปตาราง และความเรียง โดยมีเกณฑการพิจารณาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (ธนินทร ศิลปจารุ, 2553)
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คะแนนเฉลี่ย
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

ระดับคุณภาพการบริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ผลการศึกษา
การศึกษาคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สามารถ
สรุปผลการวิจัยไดเปน 3 ตอน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 53.30 มีอายุระหวาง 5160 ป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 24.70 มีสถานภาพสมรส จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 66มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 26.80 ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 25.20 และมี
รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 41.60
สวนที่ 2 คุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายการ
X

1. ดานการบริการที่จับตองได (Tangibles)
2. ดานการบริการที่ไวใจได (Reliability)
3. ดานการมุงมั่นเต็มใจใหบริการ(Responsiveness)
4. ดานการบริการที่เชื่อมั่น (Assurance)
5. ดานการบริการที่เอาใจใส (Empathy)
รวมเฉลี่ย

4.23
4.27
4.05
4.17
4.11
4.16

ระดับคุณภาพ
S.D.
แปลผล
0.73
มาก
0.61
มาก
0.91
มาก
0.67
มาก
0.88
มาก
0.69
มาก

พบวา คุณ ภาพการใหบ ริก ารของการประปาสว นภูมิภ าคสาขาพาน อํา เภอพาน จัง หวัด เชีย งราย
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป นรายด าน พบว า อยูในระดับมากทุกด าน โดย
เรียงลําดับจากมากไปนอ ย ดัง นี้ ดา นการบริก ารที่ไ วใ จได (Reliability) ( X = 4.27) ดา นการบริก ารที่จับ ตอ งได
(Tangibles) ( X = 4.23) ดานการบริการที่เชื่อมั่น (Assurance) ( X = 4.17) ดานการบริการที่เอาใจใส (Empathy) ( X =
4.11) และดานการมุงมั่นเต็มใจใหบริการ (Responsiveness) ( X = 4.05) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดเปนรายดาน ดังนี้
1. ดานการบริการที่จับตองได (Tangibles) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 เมื่อ
พิจ ารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุ กข อ โดยเรี ยงลําดั บจากมากไปนอย ดังนี้ ทํ าเลที่ ตั้งของสํานักงาน
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สามารถไปมาสะดวก ( X = 4.40) มีหองน้ําที่สะอาด สะดวก ( X = 4.25) มีที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตอ ( X = 4.20) มีน้ําดื่ม
สะอาดบริการ ( X = 4.17) และสถานที่จอดรถพอเพียง ( X = 4.16) ตามลําดับ
2. ดานการบริการที่ไวใจได (Reliability) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ความสะอาดของน้ําประปา( X = 4.34)
ความเพียงพอของน้ําประปา ( X = 4.30) แรงดันน้ําประปา ( X = 4.28) ความสม่ําเสมอของปริมาณน้ําประปา ( X =
4.26) และความใสของน้ําประปา ไมมีสี ไมมีกลิ่น ( X = 4.19) ตามลําดับ
3. ดา นการมุง มั่น เต็ม ใจใหบ ริก าร (Responsiveness) โดยรวมอยูใ นระดับ มาก โดยมีคา เฉลี่ย เทา กับ
4.05 เมื่อ พิจ ารณาเปน รายขอ พบวา อยูใ นระดับ มากทุก ขอ โดยเรีย งลํา ดับ จากมากไปนอ ย ดัง นี้ แบบฟอรม
ขอรับ บริก ารสั้น กระชับ เขาใจงาย ( X = 4.11) ความรวดเร็วในการบริการแตละขั้นตอน ( X = 4.09) อุปกรณใชใน
บริการทันสมัย สะดวก ( X = 4.06) การใหขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธบริการ ( X = 4.04) และความ
รวดเร็วในกระบวนการใหบริการ ( X =3.96) ตามลําดับ
4. ดานการบริการที่เชื่อมั่น (Assurance) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ อัตราคาน้ําประปา ( X = 4.29) คาธรรมเนียม
ในการชําระคาน้ําที่เคาเตอรเซอวิส ( X = 4.21) คาปรับชําระเงินชากวากําหนด ( X = 4.15) คาธรรมเนียมขอเพิ่ม
ขนาดมาตรวัดน้ํา ( X = 4.12) และคาธรรมเนียมขอติดตั้งมาตรวัดน้ํา ( X =4.09) ตามลําดับ
5. ดานการบริการที่เอาใจใส (Empathy) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ การแตงกายสุภาพ ( X = 4.23) การใหขอมูลที่
เปนประโยชนแกผูใชน้ํา ( X = 4.18) ความเต็มใจใหบริการ ( X = 4.14) การยิ้มแยมแจมใสในการใหบริการ ( X = 4.05) และ
การพูดจาไพเราะออนหวาน ( X =3.97) ตามลําดับ
สวนที่ 3 ข อ เสนอแนะในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของการประปาส ว นภู มิ ภ าคสาขา
พาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ผูใ ชบริก ารของการประปาสว นภูมิภ าคสาขาพาน อํา เภอพาน จังหวัด เชีย งราย ไดใ หขอ เสนอแนะเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ คือ ควรมีที่นั่งสําหรับรองรับใหเพียงพอตอผูมารับบริการ จัดหาอุปกรณที่ทันสมัย
เพื่อรองรับการใหบริการแกลูกคา อบรมบุคลากรใหมีใจบริการ และบุคลากรควรใหการบริการดวยความเสมอภาค

สรุปผลการศึกษา
การศึก ษาคุณ ภาพการใหบ ริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัด เชียงราย มี
ประเด็นอภิปราย ดังนี้
ผลการศึกษา คุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พบวา โดยรวมลูกคาใหคุณภาพการบริการอยูในระดับมาก แตยังมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ คือ ควรมีที่นั่งสําหรับรองรับใหเพียงพอตอผูมารับบริการจัดหาอุปกรณที่ทันสมัย เพื่อรองรับการใหบริการ
แกลูกคา ควรมีการอบรมบุคลากรใหมีใจบริการ และบุคลากร ควรใหการบริการดวยความเสมอภาค ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ ศิริวรรณเสรีรัตน และคณะ (2541, หนา 331-332 อางอิงใน ศุภกัญญา จันทรุกขา, 2558) เพียงพร
บุญแสน (2550, หนา 27) ไดกลาวถึงลักษณะของคุณภาพการใหบริการไว คือ ตองอํานวยความสะดวกดานเวลา
สถานที่ แกลูกคา และการไมเสียเวลาคอยนาน สื่อสาร และใหขอมูลแกลูกคาอยางถูกตอง ชัดเจน และเขาใจงายบุ
คลากรที่ใหบริการตองมีความรูความสามารถความชํานาญ มีมนุษยสัมพันธ ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนมิตร เปน
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กันเอง มีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายสะอาดเรียบรอยเหมาะสมกับหนาที่ และสถานที่ รวมถึงมีความซื่อสัตย มีความ
รับผิดชอบ ใหบริการเปนมาตรฐานเดียวกัน ใหบริการแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ และถูกตอง สามารถเก็บความลับ
หรือขอมูลของลูกคาไดเปนอยางดี ใหบริการดวยความเต็มใจสนใจ เอาใจใส และกระตือรือรนอยางรวดเร็วตามที่
ลูกคาตองการ และทําความเขาใจถึงความตองการของลูกคา และใหความสนใจกับลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ วรรณชนก อุบลพงษ (2555) พบวา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของสวนบริก ารการใชน้ํ า
สํานักงานประปาสาขาลาดพราว ไดแก ควรมีการประชาสัมพันธทั้งในดานขอมูลขาวสาร และขั้นตอนการรับบริการ
ทั้งในดานเอกสารการรับบริ การ รวมไปถึงการหยุดจา ยน้ําภายในพื้นที่การใหบริการของสํานักงานประปาสาขา
ลาดพราว ควรมีการจัดฝกอบรมบุคลากรที่มีหนาที่ใหบริการ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถสื่อสารกับ
ผูใชบริการไดอยางถูกตอง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลจากการศึกษา ผูใชบริการไดใหขอเสนอแนะ เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการใหบริการของการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาพาน ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น คือ
1. ควรมี ที่ นั่ ง เพี ย งพอต อ ผู ม ารั บ บริ ก าร ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห ารของการประปาส ว นภู มิ ภ าคสาขาพาน ควร
พิจารณาถึงขั้นตอน/กระบวนการในการใหบริการ และระยะเวลาในการใหบริการ วาเกิดความลาชา หรือมีขั้นตอน
ซับซอน หรือไม ควรจัดทําขั้นตอนหรือกระบวนการใหใชเวลาสั้น ๆ หรือมีขั้นตอนไมซับซอน เพื่อลดอัตราการรอใช
บริการของผูรับบริการ
2. จัดหาอุปกรณที่ทันสมัย เพื่อรองรับการใหบริการแกลูกคาดังนั้น ผูบริหารควรมีระบบการตรวจสอบ
สภาพของอุปกรณที่มีอยูใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรับบริการ
3. ควรมีการอบรมบุคลากรใหมีใจบริการ เนื่องจากหัวใจหลักของการประปาสวนภูมิภาค คือ การบริการที่
เปนเลิศ ดังนั้น ผูบริหารควรจัดทําแผนกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทั้งดานความรู และดานการ
ใหบริการ อยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ในเชิงคุณภาพ
2. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
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แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการการรับชําระเงินสมทบ ผานหนวย
บริการอืน่ ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
IMPROVING THE EFFICIENCY OF SERVICE OF AUTHORIZED PAYMENT
PROVIDERS OF THE SERVICE SOCIAL SECURITY OFFICE PHAYAO PROVINCE
พรรัมภา บุนนาค 1* และ บังอร สวัสดิ์สุข 2
12

13

Pornlampha Bunnag1* and Bungon Sawatsuk2
บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจ และศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให
ข อ มู ล ในการรั บ ชํ า ระเงิ น สมทบประกั น สั ง คม ผ า นหน ว ยบริ ก ารอื่ น ของสํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด พะเยา
การศึกษานี้ใชเปนการทําวิจัยเชิงปริมาณ จาก.378 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกันตน และผูประกอบการ ที่ขึ้นทะเบียน
สถานประกอบการตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคมกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับชองทางการรับชําระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น โดยทราบขอมูลจากบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม ผูตอบแบบสอบถาม
เป ดเผยว าประสิ ทธิ ภาพของการใหบ ริก าร ดา นความปลอดภั ยและทั นสมัย ด า นการเขา ถึง ลูก ค า และดา นการ
ตอบสนองลูกคาอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความนาเชื่อถือ ดานความไววางใจ ดานราคาคาบริการที่
เหมาะสมอยูในระดับมาก สวนแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ พบวา ควรลงพื้นที่เพื่อใหความรู และ
สรางความเขาใจ รวมทั้งมีการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง และนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาใช
ในการใหบริการ
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการใหบริการ สํานักงานประกันสังคม ตัวแทนการรับชําระเงิน

Abstract
The study aims to examine the understanding of customers in regarding payment options via authorized
payment providers and to seeking guidance’s of payment options awareness improvement. This quantitative
research was conducted with a total of 378 samples consisting of insured and entrepreneurs, registered
Establishment Act, Social Security number with the Social Security Office, Phayao. The results showed that
majority of respondents were well understood that they can make social security payments not only at the Social
Security Office but also via agents and they were informed by the Social Security Officers. The respondents
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revealed that the performance of service on safety and modernize, customer accessing, and customer respond
aspects were in highest level. Respectively, reliability, trust, and reasonable price of service charged aspects
were in high level. Utilizing mobility service unit, modern technology, and continuous staff development are a
guide for the development and effectiveness of Social security payments
Keywords: Efficiency of service, social security office, authorized payment providers

บทนํา
ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน ระบบการสื่อสารไดมีการพัฒนาไปอยางมากจะเห็นไดจากมนุษยคุนเคยกับ
การสื่อสารผานระบบอิเลคทรอนิกสมากขึ้น ไมวาจะเปนการสื่อสารผาน Mail internet หรือแมแต Social network ที่
ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน.ขณะเดียวกันภาครัฐไดใหความสําคัญกับระบบอิเลคทรอนิกส และเพื่อ
ตอบสนองความตองการของมนุษยในยุคปจจุบัน ภาครัฐจึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาชองทางในการใหบริการ
อิเล็กทรอนิกส โดยใชอินเทอรเน็ตเปนตัวกลาง ในการติดตอและใหบริการกับประชาชน
E–Services คือ ระบบบริการประชาชนผานอิเล็กทรอนิกส online.ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนในการบริการดานตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ อาจกลาวไดวา e-service เปนเปาหมายหลักของทุกประเทศ
ที่มุงพัฒนาบริการของภาครัฐใหประชาชนเขาถึง ได โดยผานทางอิเล็กทรอนิกส
ปจจุบันสํานักงานประกันสังคม ไดมีนโยบายในการนําระบบ e-Services มาใช เพื่อชวยอํานวยความ
สะดวกในดานการติดตอทําธุรกรรมกับสํานักงานประกันสังคม ลดคาใชจายเรื่องการเดินทาง ลดความแออัดในการรอ
คิว โดยผู ใช บริ ก ารสามารถใชบ ริ การได เพี ยงปลายนิ้ ว สัม ผัส นอกจากจะช วยประหยั ดเวลาแล ว ยั งมั่ น ใจความ
ปลอดภัยของขอมูลดวยการมี Username และ Password ที่แจงผานทาง e-mail และกอนการเขาใชงานจะตองมีการ
ลงรหัสดังกลาว ถึงจะผานระบบการเขาใชงานได โดยการรับบริการผานระบบ e–Services สถานประกอบการและ
ผูประกันตน สามารถรับบริการในดานตาง ๆ ไดแก การขึ้นทะเบียนผูประกันตน การแจงเขาทํางาน การแจงลาออก
และการแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตน รวมการสงขอมูลเงินสมทบ โดยสํานักงานประกันสังคมมีสถาน
ประกอบการ จํานวน 399,671 แหง ที่อยูในระบบประกันสังคม และมีสถานประกอบการที่เขาใชบริการผาน ระบบ eServices จํานวน 13,000 ราย คิดเปน 3.25% ของสถานประกอบการทั้งหมด ซึ่งหมายความวา ในจํานวนสถาน
ประกอบการ 100 แหง มีเพียง 3 แหงที่ใชบริการ e–Services เทานั้น (สํานักงานประกันสังคม, 2558) สอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549) กลาววา ถึงแมวาสํานักงานประกันสังคมจะเพิ่มชองทางเลือก
ในการรับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น แตชองทางที่ผูชําระเงินนิยมสูงสุด คือ การชําระเงิน ณ
สํานัก งานประกัน สังคม และสอดคลองกับขอ มูลสถิ ติการชําระเงิน สมทบสํานัก งานประกั นสังคม จัง หวัดพะเยา
(2558) พบว า ช อ งทางในการชํ า ระเงิ น สมทบทุ น ประกั น สั ง คมที่ ไ ด รับ ความนิ ย มสู ง สุ ด ได แ ก การชํ า ระเงิ น ณ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา (รอยละ 91.91) รองลงมา คือ การชําระผานธนาคารกรุงไทย (รอยละ 3.01)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (รอยละ 2.12) และทางไปรษณีย (รอยละ 2.96) ตามลําดับ สวนการชําระผานเคานเตอร
เซอรวิส ไมไดรับความนิยมและไมมีผูใชบริการ เปนตน
จากขอมูลการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของผูประกันตนและผูประกอบการขางตน ทําใหผู
ศึกษามีความสนใจศึกษาถึงความรู ความเขาใจ ของผูประกันตน และผูประกอบการ เกี่ยวกับการชําระเงิ นสมทบ
กองทุนประกันสังคม ผานชองทางการใหบริการรับชําระเงินสมทบผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคม
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จังหวัดพะเยา วามีความรู ความใจ หรือไม รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหขอมูลในการรับชําระ
เงินสมทบประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการ
วางแผน และกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการกระตุนใหผูประกันตนและผูประกอบการ เลือกใชชองทางการชําระเงิน
สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คม ผ า นช อ งทางการให บ ริ ก ารรั บ ชํ า ระเงิ น สมทบผ า นหน ว ยบริ ก ารอื่ น ของสํ า นั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา ตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจ ของผูชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหขอมูลในการรับชําระเงินสมทบประกันสังคม ผาน
หนวยบริการอื่น ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด

ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ

ประสิทธิภาพการใหบริการ
1. การเขาถึงลูกคา
2. ความนาเชื่อถือ
3. ความไววางใจ
4. การตอบสนองลูกคา

ความรู ความเขาใจ และการรับรู เกี่ยวกับ
การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ผานหนวยบริการอื่น ไดแก
1. การชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร
2. การชําระผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
3. การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
4. การชําระผานที่ทําการไปรษณีย
5. การชําระผานเคานเตอรเซอรวสิ

5. มีความปลอดภัยและทันสมัย
6. การสรางบริการใหเปนที่รูจัก
7. ราคาบริการที่เหมาะสม

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการการรับชําระเงินสมทบผานหนวยบริการอื่น
ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ ผู ป ระกอบการและผู ป ระกั น ตนที่ ขึ้ น ทะเบี ย นสถานประกอบการตาม
พระราชบั ญญัติกองทุ นประกัน สังคมกับสํ านักงานประกันสัง คมจังหวัด พะเยา จํ านวน 6,805 คน (สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา,2559)
กลุมตัวอยางที่ใช ในการศึกษา คือ ผูประกอบการและผูประกันตนที่ ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคมกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยใชสูตรการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 378 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ และการรับรูเกี่ยวกับการใหบริการรับชําระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา.มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ ไดแก ดานการเขาถึงลูกคา
ดานความนาเชื่อถือ ดานความไววางใจ ดานการตอบสนองลูกคา ดานความปลอดภัยและทันสมัย ดานการสราง
บริการใหเปนที่รูจัก และดานราคาบริการที่เหมาะสม มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา Ratting
Scale 5 ระดับ
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังนี้
1. ศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีรวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรู ความเขาใจ การรับรู และ
การตัดสินใจชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคม
2. จัดทําเครื่องมือฉบับราง นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของ
คําถามในแตละขอ
3. นําเครื่องมือที่สรางไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจเพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาความถูกตอง
ของภาษา และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruency: IOC) โดยผูเชี่ยวชาญได
ประเมินขอความของแบบสอบถาม 3 ระดับ คือ +1 = สอดคลอง 0 = ไมแนใจ -1 = ไมสอดคลอง คา IOC ที่ไดจาก
ผูเชี่ยวชาญเทากับ 0.5-1.00
4. นําเครื่องมือที่ไดมาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของ Cronbach (1970 อางอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 หนา 99) โดยคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.87

การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ทําการวิเคราะหโดยใช
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ และการรับรูเกี่ยวกับการใหบริการรับชําระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ทําการวิเคราะหโดยใชคาความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการ ไดแก ดานการเขาถึงลูกคา ดานความ
นาเชื่อถือ ดานความไววางใจ ดานการตอบสนองลูกคา ดานความปลอดภัยและทันสมัย ดานการสรางบริการใหเปน
ที่รูจัก และดานราคาบริการที่เหมาะสม ทําการวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
เกณฑการแปลความหมาย
1. การสอบถามเพื่อใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น ผูศึกษาใชมาตราวัดของ Likert Scale 5 ระดับ
เกณฑในการแปลความหมายของความคิดเห็น ไดใชเกณฑการแปลผลดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
มีประสิทธิภาพมาก
3 คะแนน
หมายถึง
มีประสิทธิภาพปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
มีประสิทธิภาพนอย
1 คะแนน
หมายถึง
มีประสิทธิภาพนอยที่สุด
2. ในแตละชวงคะแนนมีเกณฑการแปลความหมาย (ประคอง กรรณสูตร, 2542) ดังนี้
1.00 – 1.80
หมายถึง
มีประสิทธิภาพนอยที่สุด
1.81 – 2.60
หมายถึง
มีประสิทธิภาพนอย
2.61 – 3.40
หมายถึง
มีประสิทธิภาพปานกลาง
3.41 – 4.20
หมายถึง
มีประสิทธิภาพมาก
4.21 – 5.00
หมายถึง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ผลการศึกษา
การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการให บ ริ ก ารรั บ ชํ า ระเงิ น สมทบผ า นหน ว ยบริ ก ารอื่ น ของสํ า นั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการวิจัยไดเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนําส งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานสํา นักงานประกันสังคม
จังหวัดพะเยา จํานวน 366 คน คิดเปนรอยละ 94.57 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 308 คน คิด
เปนรอยละ 82.17 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 70.02 มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
ตรี จํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 69.25 อาชีพเปนพนักงานของรัฐ จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 41.08
ตอนที่ 2 ความรู ความเขาใจ และการรับรูเกี่ยวกับการใหบริการรับชําระเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
ดานความรู ความเขาใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการรับชําระเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น คิดเปนรอยละ 100 คือ การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สามารถชําระผาน ธนาคารไดทุกแหงทั่วประเทศ การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถชําระผานที่ทําการ
ไปรษณีย ไดทุกแหงทั่วประเทศ.การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถชําระผาน เคานเตอรเซอรวิส เชน
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รานเซเวนอีเลฟเวน และเคานเตอรเซอรวิสที่มีสัญลักษณ ไดทุกแหงทั่วประเทศ การชําระเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม ผานไปรษณียตองเสียคาธรรมเนียม.และการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานเคานเตอรเซอรวิส เชน
รานเซเวนอีเลฟเวน และเคานเตอรเซอรวิสที่มีสัญลักษณ ตองเสียคาธรรมเนียม
ดานการรับรู พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคย ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการชําระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด จํานวน 328 คน คิดเปนรอยละ 87.08 โดยทราบ
ขอมูลจากบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 71.06 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไมเคยใชบริการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคม จํานวน 303 คน
คิดเปนรอยละ 80.62 สวนผูที่เคยใชบริการใหเหตุผลในการเลือกชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวย
บริการอื่นของสํานักงานประกันสังคม เพราะสะดวกในการเลือกใชบริการ จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.47.ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ จะแนะนําบุคคลอื่น เกี่ยวกับการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น
ของสํานักงานประกันสังคม จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 37.73.สวนในอนาคตจะเลือกใชบริการการชําระเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคม จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 70.03
สํานักงานประกันสังคม ควรลงพื้นที่เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น
จํานวน 342 คน คิดเปนรอยละ 90.70
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการการรับชําระเงินสมทบผานหนวยบริการอื่น
ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการใหบริการการรับชําระเงินสมทบผาน
หนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
ประสิทธิภาพการใหบริการ
X

1. ดานการเขาถึงลูกคา
2. ดานความนาเชื่อถือ
3. ดานความไววางใจ
4. ดานการตอบสนองลูกคา
5. ดานมีความปลอดภัยและทันสมัย
6. ดานการสรางบริการใหเปนที่รูจัก
7. ดานราคาบริการที่เหมาะสม
เฉลี่ย

4.32
4.16
4.11
4.23
4.37
3.82
3.41
4.05

ระดับความคิดเห็น
S.D.
0.67
0.77
0.76
0.72
0.71
0.77
0.78
0.74

แปลผล
มากที่สุ ด
มาก
มาก
มากที่สุ ด
มากที่สุ ด
มาก
มาก
มาก

ประสิทธิภาพการใหบริการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา มีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 ดาน คือ ดานมีความปลอดภัยและทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 รองลงมา
คือ ดานการเขาถึงลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 และดานการตอบสนองลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และมีคาเฉลี่ย
ระดับมาก 4 ดาน คือ ดานความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ดานความไววางใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ดานการ
สรางบริการใหเปนที่รูจัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และ ดานราคาบริการที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ตามลําดับ โดย
มีรายละเอียดเปนรายดาน ดังนี้
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1. ดานการเขาถึงลูกคา พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา มีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ มีพื้นที่ในการใหบริการเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 รองลงมา คือ
เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และมี
คาเฉลี่ยระดับมาก 2 ขอ คือ มีทําเลที่ตั้งเหมาะสม เขาถึงไดสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และมีปายบอกหนวย
บริการที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ตามลําดับ
2. ดานความนาเชื่อถือ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด 1 ขอ คือ เจาหนาที่สามารถตอบคําถามและใหขอมูลตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ชัดเจน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และมีคาเฉลี่ยระดับมาก 2 ขอ คือ เจาหนามีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.20 และเจาหนาที่สามารถตอบคําถามและใหขอมูลตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93
ตามลําดับ
3. ดานความไววางใจ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
มีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด 1 ขอ คือ มีการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และมีคาเฉลี่ย
ระดับมาก 3 ขอ คือ มีขั้น ตอนการใหบ ริก ารไมยุง ยาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 มีห ลัก ฐานอา งอิง ชัด เจน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.01 และ สามารถตรวจสอบขอมูลการชําระเงินยอนหลังได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ตามลําดับ
4. ดานการตอบสนอง พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบว า มี คา เฉลี่ย ระดั บ มากที่ สุด 2 ข อ คื อ ดู แ ลและเอาใจใสลู ก คา อย างเทา เทีย ม มีค า เฉลี่ ยเท า กับ 4.38 และ
ใหบริ การดวยความเต็ม ใจ และเปนกั นเอง มีค าเฉลี่ ยเท ากับ 4.36 และมี คาเฉลี่ยระดับมาก 2 ข อ คือ มีค วามรู
ประสบการณ และใหคําแนะนําที่เปนประโยชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และ มีเจาหนาที่ใหบริการเพียงพอ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.10 ตามลําดับ
5. ด า นความปลอดภั ยและทั นสมัย พบวา โดยรวมอยู ในระดั บมากที่ สุด มี ค าเฉลี่ ย เท ากั บ 4.37 เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 ขอ เครื่องมือ อุปกรณในการใหบริการมีความทันสมัย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.51 มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูมาใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และมีระบบการใหบริการที่
ทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ4.42 และมีคาเฉลี่ยระดับมาก 1 ขอ คือ ออกใบเสร็จถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.01ตามลําดับ
6. ดานการสรางบริการใหเปนที่รูจัก พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.82 เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา มีคาเฉลี่ยระดับมาก 4 ขอ คือ มีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา ตอบขอซักถาม ปญหา ขอสงสัย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.20 มีแบบฟอรมใหกรอก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 มีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธในการใหบริการ มี
คาเฉลี่ ยเทา กับ 4.05 และมี การประชาสัมพัน ธเกี่ย วกับสถานที่ใ หบริก ารเกี่ ยวกับ การรั บชําระเงิน สมทบกองทุ น
ประกั น สั ง คมหลากหลายช อ งทาง มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.61 และมี ค า เฉลี่ ย ระดั บ ปานกลาง 1 ข อ คื อ มี ก าร
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานที่ใหบริการเกี่ยวกับการรับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.33 ตามลําดับ
7. ดานราคาบริการที่เหมาะสม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.41 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
มีคาเฉลี่ยระดับมาก 1 ขอ คือ กํา หนดคา ธรรมเนีย มการใหบ ริก ารที่เ ปน มาตรฐานเดีย วกัน ทุก แหง มีคาเฉลี่ย
เทา กับ 3.65 และมีคา เฉลี่ย ระดับปานกลาง 1 ขอ คื อ ไมเ สีย คา บริก ารในการชํา ระเงิน สมทบกองทุน ฯ ผา น
หนวยงานอื่นของสํานักงานประกันสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 ตามลําดับ
- Proceedings -

631

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการการรับชําระเงินสมทบผานหนวยบริการอื่นของ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ดานความรู ความเขาใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการรับชําระ
เงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คม ผ า นหน ว ยบริ ก ารอื่ น คิ ด เป น ร อ ยละ 100 จากผลการศึ ก ษา พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการรับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น
สอดคลองกับ ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ (2551) พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากมีความเขาใจถูกตอง ในเรื่อง
การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานธนาคารจะไดรับหลักฐานแสดงการชําระเงินทันทีเชนเดียวกับการชําระ
ผานสํานักงานประกันสังคม รองลงมา ไดแก การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสามารถชําระผานธนาคารได 3
แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ และการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานธนาคารไมมีคาธรรมเนียมที่
ตองชําระทุกครั้ง ทั้งนี้ หากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ตองการใหผูชําระเงินใชบริการชําระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น ควรมีการสรางความเชื่อมั่น และสรางแรงจูงใจใหกับผูใชบริการ เพื่อเปน
การรั บประกั นถึ งคุ ณ ภาพและความปลอดภัย ในการใช บริ การ เชน มี คู ปองส วนลด หรื อบั ต รสมนาคุ ณ มี ระบบ
ตรวจสอบ/ออกใบเสร็จใหทันที หลังการชําระเงิน เปนตน เพื่อใหผูชําระเงินตัดสินใจ และมีความมั่นใจที่จะใชบริการ
ชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.ป.ป., สื่อ
ออนไลน) กลาววา องคประกอบของวงจรความรู ประกอบดวย คน กระบวนการ เทคโนโลยี สารสนเทศ ดังนั้ น
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทํางานที่ดี และมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนและตอบสนองและเขาถึงความตองการของลูกคา
2. ดานการรับรู พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยไดรับขอมูลเกี่ยวกับการชําระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นที่สํานักงานประกันสังคม โดยทราบขอมูลจากบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม
แต ส วนใหญไ ม เ คยใช บริ ก ารชํ า ระเงิ นสมทบกองทุน แตใ นอนาคตจะเลื อกใชบ ริ ก ารการชํ า ระเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคม ทั้งนี้สํานักงานประกันสังคม ควรลงพื้นที่เพื่อใหขอมูล
เกี่ยวกับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น สอดคลองกับ ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ (2551);
ดวงใจ เธียนชัยวัฒนา (2549) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการชําระเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมผานธนาคาร โดยทราบจากเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ผูที่เคยใชบริการสวน
ใหญนิยมใชบริการผานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) บอยที่สุด เนื่องจากทําเลที่ตั้งใกลสถานที่ทํางาน และ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะแนะนําผูอื่นเกี่ยวกับการใชบริการ และคาดวาจะใชบริการตอไปในอนาคต
เนื่องจากความสะดวก รวดเร็ว ใกลที่ทํางาน จึงทําใหประหยัดพลังงาน และคาใชจาย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ธนดล เลาหะเพ็ญแสง (2551) เหตุผลที่เลือกชําระเงินคากระแสไฟฟาที่เคานเตอรเซอรวิสมากที่สุด คือ สถานที่
ชํ า ระเงิ น อยู ใ กล บ า นหรื อ ที่ ทํ า งาน และสามารถชํ า ระได ทุ ก แห ง ทั่ ว ประเทศ รองลงมา คื อ สามารถชํ า ระค า
กระแสไฟฟาเกินกําหนดระยะเวลาได และสามารถตรวจสอบคากระแสไฟฟายอนหลังได และสะดวกในการใชบริการ
และไมตองเดินทางมาใชบริการชําระคากระแสไฟฟา
3. ประสิทธิภาพการใหบริการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ย
ระดับมากที่สุด 3 ดาน คือ ดานมีความปลอดภัยและทันสมัย ดานการเขาถึงลูกคา และดานการตอบสนองลูกคา และ
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มีคาเฉลี่ยระดับมาก 4 ดาน คือ ดานความนาเชื่อถือ ดานความไววางใจ ดานการสรางบริการใหเปนที่รูจัก และดาน
ราคาบริการที่เหมาะสม สอดคลองกับ ธนดล เลาหะเพ็ญแสง (2551) พบวา การตัดสินใจเลือกชองทางการชําระเงิน
คากระแสไฟฟาของผูใชไฟฟาในเขตเทศบาลนครลําปาง ไดแก ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานพนักงาน ดาน
กระบวนการใหบริการ และดานสิ่งแวดลอมในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ เกณิกา
ฉายแสงเดือน (2549) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยศึกษาเฉพาะผูนําสงเงิน
สมทบที่สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 และผูนําสงเงินสมทบที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาตาง ๆ
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ผูนําสงเงินสมทบมีความ
คิดเห็นตอการใหบริการรับเงินสมทบที่ดีกวาผูนําสงเงินสมทบที่สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 อยูในระดับมาก ทุก
ดาน ไดแก ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานบุคลากรการใหบริการ ดานสถานที่ที่ใหบริการ และดานการประชาสัมพันธ
ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหลูกคาไดทราบถึงชองทางการรับชําระเงินกองทุนประกันสังคมผานหนวยบริการอื่นของสํานักงาน
ประกันสังคม สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรดําเนินการ ดังนี้
1. ผูบริหารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรจัดทํานโยบาย และแผนปฏิบัติการเรงดวนเกี่ยวกับ
การใหความรู และการสรางความเขาใจที่ถูกตอง แกผูประกันตน และผูประกอบการ เกี่ยวกับชองทางเลือกในการ
ชํา ระเงิ นสมทบกองทุ นประกั น สัง คม ผ านหนว ยบริ ก ารอื่ น ที่ สํา นั กงานประกั น สัง คมกํ า หนด เช น ความสะดวก
ประหยัดเวลา และลดคาใชจาย เนื่องจากมีหนวยรับชําระเงินที่หลากหลายชองทาง สามารถเลือกชําระไดตามสะดวก
สามารถชําระไดทุกวัน และทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
2. จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความรู และเขาใจ เกี่ยวกับชองทางการชําระ
เงินสมทบกองทุนประกันสัง คมผานหนวยงานอื่นของสํา นักงานประกัน สังคม เปนอยางดี แตสวนใหญก็ยั งเลือ ก
ชองทางการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ณ สํานักงานประกันสังคม ดังนั้น ผูบริหารสํานักงานประกันสังคม
ควรมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหความรู และสรางความมั่นใจใหกับผูชําระเงินเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ระบบการรับชําระเงิน เมื่อมีการชําระเงินผานหนวยบริการอื่น เชน การตรวจสอบขอมูลการชําระเงินยอนหลัง การ
ไดรับใบเสร็จทันที และควรยกเวนคาธรรมเนียมการใชบริการ เปนตน
3. ผู บริ ห ารสํา นัก งานประกัน สัง คม ควรเพิ่ม ช องทางการประชาสั มพั นธ ข อมู ลข า วสารที่ห ลากหลาย
ชองทาง เชน การแจงเตือนผาน SMS เพื่อใหผูจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสาร
เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ไปใช ใ นการตั ด สิ น ใจเลื อ กชํ า ระเงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คมผ า นหน ว ยบริ ก ารอื่ น ที่ สํ า นั ก งาน
ประกันสังคมกําหนด
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาถึงความรู ความเขาใจ การรับรู และแนวทางการเขาถึงเกี่ยวกับการ
ใหบริการรับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา เทานั้น
ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชน และสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนาชองทางการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้
1. ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกชําระเงินกองทุนประกันสังคมผานหนวยบริการอื่นของสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา
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2. ศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานหนวยบริการอื่นของสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา
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ขอขอบคุณ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข อาจารยที่ปรึกษา ที่ใหขอเสนอแนะ และใหคําแนะนําในการศึกษาครั้งนี้
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ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ ของธนาคารกสิกรไทยใน
จังหวัดเชียงราย
Marketing Factors Affecting the Selection of Loan Services of Kasikorn Bank
in Chiang Rai Province
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14
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของลูกคา
ธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย ประชากร คือ ลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย
ที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อในชวงเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2559 จํานวน 185 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตาราง Krejcie & Morgan ที่จํานวนประชากร 190 คน ระดับความเชื่อมั่น 95% (0.05) ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ
127 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด
เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่ผูใชบริการสินเชื่อใหความสําคัญสูงสุดซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ไดแก ประเภทสินเชื่อมีความหลากหลาย และรูปแบบสินเชื่อเหมาะสมกับกิจการ และปจจัยดาน
สถานที่ ได แก สถานที่ ตั้งของธนาคารอยูใ กล กับสถานประกอบการ รองลงมาคื อ ป จจัย ดา นการให บริ การของ
พนักงานธนาคาร ไดแก การเอาใจใสและการติดตามลูกคาของพนักงาน ปจจัยดานราคา ไดแก ระยะเวลาของการ
ชําระคืน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การประชาสัมพันธถึงรูปแบบผลิตภัณฑ และปจจัยดานกระบวนการ
การใหสินเชื่อ ไดแก ความเพียงพอของพนักงานในการใหบริการ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ
ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย เมื่อจําแนกตามปจจัยพื้นฐานของผูใชบริการสินเชื่อ ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดกิจการตอเดือน และพบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเชื่อ เมื่อจําแนกตามลักษณะการใชบริการสินเชื่อ ไดแก รูปแบบสินเชื่อ วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ ระยะเวลาใน
การกูยืม และจํานวนงวดในการผอนชําระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 การวิจัยนี้ใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการกําหนดกลยุทธดานการตลาดของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายใหสอดคลองกับปจจัยสวน
บุคคลและปจจัยพื้นฐานของผูใชบริการสินเชื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ
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คําสําคัญ: ปจจัยการตลาด บริการสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย

Abstract
The purpose of this research is to study the marketing factors that affect Kasikorn Bank’s customer's
choice of loan services in Chiang Rai Province. 185 Kasikorn Bank’s loan customers whose loans were approved
during January to March 2016 in Chiang Rai Province were respondents. The sample size was determined by
Krejcie & Morgan table with a population of 190 and a sample of 127 for the 95% confidence level (0.05).
Questionnaires were used to collect data. The data were then analyzed by a computer program. The statistics
used for data analysis were frequency, percentage, standard deviation, the t-test, and F-test.
The result shows that marketing factors affecting the choice of bank loans from Kasikorn Bank in
Chiang Rai Province are at a relatively high level. The factors influencing customer's choice of loan services as a
top priority with the same median include the product factor involving various types of loan, and right loan
products with a good fit for each business. In addition, based on place factor, the location of the bank should be
close to the enterprises. As minor factor, the service of the bank employees, including customer care and
customer tracking are concerned. Besides, as interest factors, the period of repayment is involved. In promotion
marketing factor, a good publicity for the loan products is implicated. Finally, in loan servicing factor, the
adequacy of banking staff is concerned.
The result of a hypothesis test reveals the difference in marketing factors influencing the choice of
customers in choosing the loan services. They are classified according to bank loan consumers’ basic element as
gender, age, educational level, and monthly income. Furthermore, there is dissimilarity in marketing factors that
affect the customer's choice of loan services when they are classified according to the types of loan services
including types of credit, loan purposes, loan duration, and repayment period with a statistical significance level
of 0.05 and 0.01. Last but not least, this research provides useful information to determine the marketing
strategies which are effectively taken in conformity with personal factors of loan consumers for Kasikorn Bank in
Chiang Rai Province.
Keywords: Marketing Factors, Loan Services, Credit Services, Kasikorn Bank

บทนํา
ในอดีตธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินได
อยางจํากัด เนื่องจากสถาบันการเงินไทยยังมิไดมุงเนนที่จะปลอยสินเชื่อรายยอยมากนัก แตภายหลังจากที่ธนาคาร
แหงประเทศไทย (ธปท.) ออกแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 (ชวงป 2553 – 2557) ซึ่งมีเปาหมายหลักคือ
สงเสริมใหมีการแขงขันของสถาบันการเงิน และสนับสนุนใหภาคครัวเรือนและผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม
เข า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ได ทั่ ว ถึ ง ประกอบกั บ ภาครั ฐ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่ํ า แก
ผูประกอบการ เพื่อชวยบรรเทาภาระในชวงที่เผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ จึงทําใหสถาบันการเงินมีการแขงขัน
ดานสินเชื่อมากขึ้น (ศิริพร ศิริปญญวัฒน, 2559, สื่อออนไลน)
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ปจจุบันสถาบันการเงินหลายแหงในประเทศไทยไดใหบริการสินเชื่อมากขึ้นกวาในอดีต ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลและประกอบกับการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ทําใหเกิดการลงทุนจากผูลงทุนทั้งในประเทศ
และตางประเทศเพื่อประกอบธุรกิจเปนจํานวนมาก ซึ่งสถาบันการเงินแตละแหงมักจะมีกลยุทธทางการตลาดในการ
ใหบริการสินเชื่อ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูใชบริการที่แตกตางกัน อาทิเชน การใหบริการสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่
ต่ํากวาสถาบันการเงินแหงอื่น การใหวงเงินสินเชื่อที่สูงกวาสถาบันการเงินแหงอื่น หรือการลดความยุงยากของการขอ
บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เปนตน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดใหจังหวัดเชียงรายเปนพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 (เติมธรรม สิทธิเลิศ, 2558, สื่อออนไลน) เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับ
ประเทศกลุมอาเซียน และยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย ทําใหสถาบันการเงินตาง ๆ ในจังหวัด
เชียงรายขยายการใหบริการสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการลงทุนและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยาง
แทจริง ภายใตการแขงขันดานสินเชื่อที่สูงขึ้นนั้น ธนาคารกสิกรไทยเปนสถาบันการเงินหนึ่งที่อยูในการแขงขันทางดาน
สินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น ๆ เชนกัน ซึ่งธนาคารกสิกรไทยไดพยายามใชกลยุทธทางการตลาดที่หลากหลาย แตยัง
ไมมีงานวิจัยที่บงชี้วาปจจัยทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยใน
จังหวัดเชียงราย
ประเภทสินเชื่อที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D) เงินกูทั่วไป (Loan) ตั๋วสัญญา
ใชเงิน (Promissory Note: P/N) และหนังสือค้ําประกัน (Letter of Indemnity: L/I) ผูวิจัยไดใชทฤษฏีสวนประสม
การตลาดบริการในการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา แตเนื่องจากดานบุคคล (People) และดานกายภาพและการ
นําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) มีลักษณะใกลเคียงกัน กลาวคือ เปนการแสดงออกถึง
ความสามารถของพนักงานในการใหบริการ ซึ่งขึ้นอยูกับตัวบุคคล จึงไดกําหนดเปนประเด็นเดียวกัน ดังนั้น ปจจัย
การตลาดที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้จึงประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร และดานกระบวนการใหสินเชื่อ
จากการแขงขันดานสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นทุกป และภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายดังกลาว
สงผลกระทบตอจํานวนลูกคาสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยที่อาจมีแนวโนมลดลงในอนาคต ผูวิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย
วามีปจจัยดานไหนที่มีผลตอผูใชบริการสินเชื่อ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการปรับปรุงนโยบายการ
วางแผน กลยุทธทางการตลาด ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของธนาคาร อีกทั้งยังไมพบงานวิจัยกรณีนี้ที่
เกี่ยวของกับธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย จึงทําใหผูวิจัยสนใจในการศึกษาเรื่องนี้

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด
เชียงราย

กรอบแนวคิด
จากงานวิจัยเรื่อง ปจจัยการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อธุรกิจ สํานักงานธุรกิจเชียงรายธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) (กนกอร ไชยวรรณ, 2555) ผูวิจัยนํามาประยุกตและสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพ 1
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ปจจัยพื้นฐานของลูกคา
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ประเภทกิจการ
- ลักษณะการจดทะเบียน
- ระยะเวลาการดําเนินกิจการ
- รายไดตอเดือนของกิจการ
ลักษณะการใชบริการสินเชื่อ
- รูปแบบสินเชื่อที่ใชบริการ
- วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ
- วงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ
- ระยะเวลาในการกูยืม
- อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
- วิธีการผอนชําระหนี้คืนธนาคาร
- จํานวนงวดในการผอนชําระ
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสินเชื่อ
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร
6. ดานกระบวนการใหสินเชื่อ

การเลือกใชบริการสินเชื่อของ
ธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย
สมมุติฐาน
1. ปจจัยทางการตลาดที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด
เชียงรายแตกตางกัน จําแนกตามปจจัยพื้นฐานของลูกคา
2. ปจจัยทางการตลาดที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด
เชียงรายแตกตางกัน จําแนกตามลักษณะการใชบริการสินเชื่อ

วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใชการศึกษา คือ ลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายที่ไดรับการ
อนุมัติสินเชื่อตั้งแตเดือน มกราคม–มีนาคม 2559 จํานวน 185 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie &
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Morgan ที่จํานวนประชากร 190 คน ระดับความเชื่อมั่น 95% (0.05) ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 127 คนและทําการ
สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบงตามสาขาที่ใหบริการในจังหวัดเชียงรายทั้งหมด 16 สาขา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่ประยุกตมาจากงานของ กนกอร ไชยวรรณ (2555)
โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนป จจัย พื้น ฐานของลูก คา ใช แบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดวย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะการจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทกิจการ รายไดตอเดือนของกิจการ ระยะเวลาการ
ดําเนินกิจการ
สวนที่ 2 เปนลักษณะการใชบริการสินเชื่อ ใชแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดวย ประเภท
สินเชื่อที่ใชบริการ รูปแบบสินเชื่อที่ใชบริการ วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ ระยะเวลา
ในการกูยืม อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร วิธีการผอนชําระหนี้คืนธนาคาร จํานวนงวดในการผอนชําระ
สวนที่ 3 เปนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการตลาดแตละดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร และดานกระบวนการใหสินเชื่อ
ประกอบดวย ลําดับความสําคัญ 5 ขั้น สอบถามโดยใชมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) จํานวน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
เทากับ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
เทากับ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
เทากับ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอย
เทากับ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
เทากับ 1 คะแนน
สวนที่ 4 เปนขอเสนอแนะตอการใหบริการสินเชื่อ เปนคําถามปลายเปด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหได
แบบสอบถามที่ มี ค วามตรงตามเนื้ อ หาและความเหมาะสมของคํา ถาม ได คา ดั ช นี ค วามสอดคล อง (Index of
consistency: IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม
2. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) กับลูกคาสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดพะเยา จํานวน 30
ราย เพื่อวัดความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.95
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการที่ผูวิจัยทอดแบบสอบถาม โดยวิธีการสงจดหมายถึงผูจัดการ
สาขา พรอมแนบแบบสอบถาม เพื่อขอความอนุเคราะหใหเจาหนาที่สินเชื่อของแตละสาขาแจกแบบสอบถามใหกับ
ลูกคาสินเชื่อ แลวใหเจาหนาที่สาขารวบรวมแบบสอบถามสงคืนใหผูวิจัย
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการศึกษา คนควาจากหนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและรายงานของธนาคารกสิก รไทย รวมถึ ง การสื บ ค น บทความที่ เกี่ ย วข อ งจากเว็ บ ไซท ที่น า เชื่ อ ถื อ ทาง
อินเทอรเน็ต
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของลูกคา และลักษณะการใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด
เชียงราย ใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาคาความถี่ (Frequency)
และรอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกร
ไทยในจังหวัดเชียงราย ใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เกณฑที่ใชในการวัดระดับคะแนนของแบบสอบถามในสวนที่ 3 นี้ วัดโดยการกําหนดเกณฑคาคะแนนตัวแปร
ของคาเฉลี่ย ซึ่งกําหนดระดับความสําคัญออกเปน 5 ระดับ สามารถแปลความหมายระดับความสําคัญของขอมูลใช
หลักเกณฑ ดังนี้
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. การทดสอบสมมติฐาน ใชคาสถิติ t-test และ F-test

ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ปจจัยพื้นฐานของผูใชบริการสินเชื่อ
ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสินเชื่อธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ
45-60 ป มีส ถานภาพสมรส ระดั บการศึก ษาปริ ญญาตรี มี ลัก ษณะการกอ ตั้ง ธุร กิจ เป นห างหุน สว นจํ ากั ด เป น
ประเภทกิจการคาปลีก มีระยะเวลาในการประกอบกิจการ 4 ป และกิจการมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 300,000 –
500,000 บาท
สวนที่ 2 ลักษณะการใชบริการสินเชื่อ
ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสินเชื่อธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย สวนใหญใชบริการสินเชื่อใน
รูปแบบเงินกูทั่วไป มีวัตถุประสงคในการขอสินเชื่อเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยใชหลักประกันเปนโฉนด
ที่ดิน มีวิธีการผอนชําระหนี้คืนธนาคารโดยหักชําระผานบัญชีของธนาคาร ซึ่งผูใชบริการสินเชื่อสวนใหญไมเคยผิดนัด
ชําระเงินกับธนาคาร นอกจากนี้มีการใชบริการอื่น ๆ จากธนาคาร คือ การฝากและถอนเงิน
สวนที่ 3 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด
เชียงราย
ระดับความสําคัญที่มีตอปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยใน
จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก คือ มีคา X� = 4.41 เมื่อวิเคราะหปจจัยรายดานพบวา ลูกคาใหระดับ
ความสําคัญตามลําดับ ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ (�X = 4.49) ดานสถานที่ (�X = 4.49) ดานการใหบริการของพนักงาน
ธนาคาร (X� = 4.42) ดานราคา (X� = 4.37) ดานการสงเสริมการตลาด (X� = 4.37) และดานกระบวนการการใหสินเชื่อ
(X� = 4.34) ซึ่งมีความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก
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สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางการตลาดที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดเชียงรายแตกตางกัน จําแนกตามปจจัยพื้นฐานของลูกคา
ตาราง 1 ตารางแสดงการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย จําแนกตามปจจัยพื้นฐาน
ของลูกคา
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร
6. ดานกระบวนการการใหสินเชื่อ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

�
𝐗

4.49
4.37
4.49
4.37
4.37
4.34

เพศ
t
-2.62
-0.80
-0.80
-1.62
-1.33
-0.19

Sig.
0.00**
0.43
0.42
0.11
0.19
0.59

อายุ
F
2.78
3.15
2.14
1.93
2.89
1.44

Sig.
0.03*
0.01**
0.08
0.88
0.02*
0.23

ตาราง 1 (ตอ)
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร
6. ดานกระบวนการการใหสินเชื่อ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สถานภาพ
F
2.21
1.95
1.18
3.11
1.01
1.39
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Sig.
0.83
0.12
0.13
0.44
0.38
0.25

ลักษณะการ
ระดับการศึกษา
จด
ทะเบียนธุรกิจ
F
Sig.
F Sig.
1.28 0.85 1.68 0.79
2.75 0.02* 1.31 0.27
1.21 0.31 0.52 0.72
1.19 0.32 0.67 0.62
1.48 0.62 1.13 0.35
1.34 0.44 0.32 0.85
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ตาราง 1 (ตอ)
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช
บริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด
เชียงราย
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร
6. ดานกระบวนการการใหสินเชื่อ
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ประเภท
ของกิจการ
F Sig.
1.88 0.73
1.50 0.20
2.34 0.72
1.52 0.79
2.20 0.06
1.11 0.36

ระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการ
F
Sig.
2.95
0.07
2.89
0.06
1.26
0.33
1.44
0.49
2.14
0.43
2.20
0.06

รายไดกิจการ
ตอเดือน
F Sig.
1.19 0.30
1.67 0.58
2.32 0.47
3.14 0.00**
2.74 0.01**
2.20 0.58

จากตารางที่ 1 ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย จําแนกตามปจจัยพื้นฐานของลูกคา สรุปไดดังนี้
1. ผูใชบริการสินเชื่อที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช
บริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เพียง 1
ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ
2. ผูใชบริการสินเชื่อที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช
บริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดวยกัน 2
ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ และดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เพียง 1 ดาน ไดแก ดานราคา
3. ผูใชบริการสินเชื่อที่มีสถานภาพแตกตางกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันทั้ง 6 ดาน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
4. ผูใชบริการสินเชื่อที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
การเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพียง 1 ดาน ไดแก ดานราคา
5. ผู ใ ช บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ มี ลั ก ษณะการจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ แตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันทั้ง 6 ดาน อยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ผูใชบริการสินเชื่อที่มีประเภทของกิจการแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
การเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันทั้ง 6 ดาน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
7. ผูใชบริการสินเชื่อที่มีระยะเวลาในการประกอบกิจการแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันทั้ง 6 ดาน อยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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8. ผูใชบริการสินเชื่อที่มีรายไดกิจการตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ดวยกัน 2 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด และดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยทางการตลาดที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดเชียงรายแตกตางกัน จําแนกตามลักษณะการใชบริการสินเชื่อ
ตาราง 2 ตารางแสดงการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย จําแนกตามลักษณะการใช
บริการสินเชื่อ
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร
6. ดานกระบวนการการใหสินเชื่อ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

รูปแบบสินเชื่อ
t
3.14
2.33
2.89
1.44
1.31
1.50

Sig.
0.00**
1.44
0.06
0.49
0.27
0.20

วัตถุประสงคใน วงเงินสินเชื่อที่
การขอสินเชื่อ ไดรับการอนุมัติ
F Sig.
F
Sig.
2.82 0.02*
1.44 0.49
3.11 0.03*
3.01 0.43
2.28 0.92
2.20 0.06
2.33 0.12
2.43 0.73
3.01 0.01**
1.50 0.20
1.65 0.44
1.89 0.72

ตาราง 2 (ตอ)
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช
บริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด
เชียงราย
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร
6. ดานกระบวนการการใหสินเชื่อ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระยะเวลาในการกูยืม
F
1.95
2.73
2.31
1.13
2.33
1.34
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Sig.
0.12
0.02*
0.62
0.35
0.62
0.44

อัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคาร
F
Sig.
2.32
0.64
1.31
0.27
1.92
0.20
2.24
0.14
1.13
0.35
3.02
0.09
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ตาราง 2 (ตอ)
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช
บริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด
เชียงราย
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร
6. ดานกระบวนการการใหสินเชื่อ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

วิธีการผอนชําระ
หนี้คนื ธนาคาร
F
Sig.
1.87
0.73
1.50
0.20
2.16
0.72
1.63
0.79
2.20
0.06
1.11
0.36

จํานวนงวด
ในการผอนชําระ
F
Sig.
1.67
0.24
2.64
0.66
1.22
0.38
3.14
0.04*
1.39
0.49
1.34
0.41

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย จําแนกตามลักษณะการใชบริการสินเชื่อ สรุป
ไดดังนี้
1. ผูใชบริการสินเชื่อที่มีรูปแบบสินเชื่อที่ใชบริการแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เพียง 1 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ
2. ผู ใ ช บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการขอสิ น เชื่ อ แตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดวยกัน 2 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ และดานราคา และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เพียง 1 ดาน ไดแก ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร
3. ผูใชบริการสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติวงเงินสินเชื่อแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันทั้ง 6 ดาน อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผูใชบริการสินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกูยืมแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เพียง 1 ดาน ไดแก ดานราคา
5. ผูใชบริการสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติอัตราดอกเบี้ยแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันทั้ง 6 ดาน อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ผูใช บริก ารสินเชื่อที่ มีวิธี การผอ นชํา ระหนี้คื นธนาคารแตกต างกั น มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับป จจัย ทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันทั้ง 6 ดาน อยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7. ผู ใ ช บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ มี จํ า นวนงวดในการผ อ นชํ า ระแตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพียง 1 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาทําใหทราบถึงระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ
ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย โดยรวมแลวอยูในระดับมาก สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูใชบริการสินเชื่อใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ประเภทสินเชื่อมีความหลากหลาย และรูปแบบสินเชื่อเหมาะสมกับกิจการ รองลงมาคือ วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติตรงกับความตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร ไชยวรรณ (2555) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยการ
ตัดสินใจใชบริการสินเชื่อธุรกิจ สํานักงานธุรกิจเชียงราย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการสินเชื่อธุรกิจประกอบไปดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติตรงกับความ
ตองการ
ปจจัยดานราคา ผูใชบริการสินเชื่อใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือระยะเวลาของการชําระคืน รองลงมาคือ อัตราคาธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
กนกอร ไชยวรรณ (2555) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อธุรกิจ สํานักงานธุรกิจเชียงราย ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยดานราคา คือ อัตราดอกเบี้ยต่ํา
ปจจัยดานสถานที่ ผูใชบริการสินเชื่อใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือสถานที่ตั้งของธนาคารอยูใกลกับสถานประกอบการ รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของธนาคารติดตอไดสะดวก ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร ไชยวรรณ (2555) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อธุรกิจ
สํานักงานธุรกิจเชียงราย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยดานสถานที่ใหบริการ คือ ทําเลที่ตั้งของ
ธนาคารอยูใกล
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูใชบริการสินเชื่อใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชาสัมพันธถึงภาพลักษณของธนาคาร รองลงมาคือ ธนาคารมีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ
การจัดกิจกรรมหรืออบรมสงเสริมความรู การประชาสัมพันธถึงรูปแบบผลิตภัณฑ และสิทธิพิเศษหรือของสมนาคุณที่
ไดรับ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพล ชวนสมสุข (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณของธุรกิจ
ธนาคารที่มีผลตอการรับรูคุณภาพบริการของลูกคาธนาคารพบวา ภาพลักษณของธุรกิจธนาคาร มีผลตอการรับรู
คุณภาพบริการของลูกคาธนาคารมากที่สุด
ปจจัยดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร ผูใชบริการสินเชื่อใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเอาใจใสและการติดตามลูกคาของพนักงาน รองลงมาคือ พนักงานมีความรู
ความสามารถและคําแนะนําที่เปนประโยชน พนักงานมีบุคลิกภาพน าเชื่อถือและไวใจได ความเสมอภาคในการ
ใหบริการของพนักงาน และพนักงานมีจิตบริการมนุษยสัมพันธดี ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พีรภาว อุน
ทาว (2556) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อ SMEs ของธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาสโมสร อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวา เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ ไดแก มีพนักงานคอยแนะนํา
ลูกคาสวนใหญไดรับการอนุมัติ พนักงานใหความเปนกันเอง
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ปจจัยดานกระบวนการการใหสินเชื่อ ผูใชบริการสินเชื่อใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัย
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเพียงพอของพนักงานในการใหบริการ รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ
ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อไมยุงยาก ความถูกตองแมนยําในการใหกู การรักษาผลประโยชนและความลับของลูกคา
และเอกสารที่ใชในการกูนอยกวาธนาคารอื่น ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร ไชยวรรณ (2555) ได
ศึกษาเรื่อง ปจจัยการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อธุรกิจ สํานักงานธุรกิจเชียงราย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
พบวาปจจัยดานกระบวนการ คือ ความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ
ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย เมื่อจําแนกตามปจจัยพื้นฐานของผูใชบริการสินเชื่อ ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดกิจการตอเดือน และพบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเชื่อ เมื่อจําแนกตามลักษณะการใชบริการสินเชื่อ ไดแก รูปแบบสินเชื่อ วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ ระยะเวลาใน
การกูยืม และจํานวนงวดในการผอนชําระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 การวิจัยนี้ใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการกําหนดกลยุทธดานการตลาดของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายใหสอดคลองกับปจจัยสวน
บุคคลและปจจัยพื้นฐานของผูใชบริการสินเชื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากการศึกษาพบวา กลุมลูกคามีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ในระดับมาก ดังนั้นธนาคารควรมีการ
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหผูใชบริการสินเชื่อมีทางเลือก ประเภท หรือรูปแบบ
สินเชื่อที่หลากหลาย เหมาะสมและตรงกับความตองการของผูใชบริการสินเชื่อ
2. จากการศึกษาพบวา การใหบริการของพนักงานธนาคาร เปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อใน
ระดับมาก ดังนั้นธนาคารควรใหความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยูเสมอ เชน จัดใหมี
การฝ ก อบรมพนัก งานเปน ประจํา เพื่ อให พ นั ก งานมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการทํ า งานสู ง มีม นุ ษ ย สั มพั น ธ ที่ ดี มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต อ ลู ก ค า เพื่ อ จู ง ใจให มี ผู ใ ช บ ริ ก ารกั บ ธนาคารให ม ากขึ้ น ส ง เสริ ม และกระตุ น ให พ นั ก งานมี ค วามรู
ความสามารถในการใหบริการเพื่อที่จะเพิ่มความประทับใจแกผูใชบริการสินเชื่อมากขึ้น ทําใหมีการบอกตอและ
กลับมาใชบริการอยูเสมอ
3. จากการศึกษาพบวา กระบวนการการใหสินเชื่อ เปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อในระดับ
มาก ดังนั้นธนาคารควรเนนขั้นตอนกระบวนการการใหสินเชื่อที่ไมยุงยากและรวดเร็วในการบริการใหคงไว และพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. จากการทดสอบสมมติฐาน พบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ
ของธนาคารกสิ กรไทยในจังหวั ดเชี ยงราย เมื่อจํา แนกตามป จจัยพื้ นฐานของผูใช บริการสิน เชื่อ และจําแนกตาม
ลักษณะการใชบริการสินเชื่อ ตัวอยางเชน กลุมลูกคาสวนใหญมีการชําระหนี้คืนธนาคาร โดยหักชําระผานบัญชี
รวมถึงการใชบริการ โอนเงิน บริการฝาก/ถอนเงิน และบริการบัตรเครดิต ดังนั้น ธนาคารควรเนนรูปแบบการบริการ
ดังกลาวที่อํานวยความสะดวกแกกลุมผูใชบริการสินเชื่อใหมากที่สุด
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปควรเปนงานวิจัยในเชิงคุณภาพจากการ
เก็บขอมูลเชิงลึกจากลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะไดทราบถึงขอมูลที่
หลากหลาย
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2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา ณ จุดหนึ่งของเวลา (Cross-sectional study) ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป
ควรเก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study)
3. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาบริการภาพรวมทั้งหมดของธนาคารไมเฉพาะดานสินเชื่อเพียงดานเดียว
เนื่องจากธนาคารมีบริการดานอื่นดวย เชน เงินฝาก บัตรเครดิต เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ดร. บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง
อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูซึ่งกรุณาใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ คุณ พอ คุ ณแม ที่เปน ผูใ หกํ าลั งใจมาโดยตลอด ขอขอบพระคุ ณคณาจารย คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทานที่ใหความรู ใหความชวยเหลือและคําแนะนํา
ต า ง ๆ ขอขอบพระคุ ณ ท า นเจ า ของเอกสารงานวิ จั ย ทุ ก ท า น ที่ ผู ศึ ก ษาได นํ า มาอ า งอิ ง ในการทํ า วิ จั ย และคณะ
ผูเชี่ยวชาญที่ตรวจแกไขแบบสอบถามตลอดจนเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบคุณ
เพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณในที่สุด
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ผูศึกษาไดพยายามทุมเทและตั้งใจทําอยางดีที่สุด หากมีสิ่งใดขาดตก
บกพรอง หรือผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ฉบับนี้จะเปนประโยชนกับผูที่สนใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
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ปจจัยที่กอใหเกิดหนี้คางชําระสินเชื่อประชาชนสุขใจธนาคารออมสิน สาขาพะเยา
Factors Determining NPL of Delight People Loan Project, The Case Study of
Government Savings Bank, Phayao Branch
จุฑาลักษณ ชัยชนะ 1* และ ปยะพงษ แสงแกว 2
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Jutaluk Chaichana1*.and.Piyapong Sangkaew2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการคางชําระหนี้ของลูกคาในโครงการประชาชนสุขใจ ธนาคาร
ออมสินสาขาพะเยาโดยใชขอมูลทุติยภูมิจากรายงานการจายสินเชื่อธนาคารประชาชนสุขใจตั้งแต วันที่ 29/5/2558 –
05/01/2559 ทั้งหมดจํานวน 279 ราย เปนชาย 79 ราย เปนหญิง 200 รายมาวิเคราะห โดยแบบจําลองโลจิ ท
(Logit.Model) ผลการศึกษาพบวาเพศ และ ระดับการศึกษาของลูกคา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ในการอธิบายการคาง
ชําระหนี้ที่เกิดขึ้น ในทางกลับกันพบวาสถานะภาพของผูกูและประสบการณในการทํางานของ ผูกู มีผลตอความนาจะ
เปนในการคางชําระหนี้ของผูกูโดยตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุมคนโสดมีแนวโนมที่จ มีความนาจะเปนในการ
คางชําระหนี้มากที่สุด รองลงมา ไดแก กลุมผูที่สมรส แตเปนที่นาแปลกใจวากลุมลูกคา ที่มีสถานะภาพหยาหรือเปน
หมาย มีความนาจะเปนที่จะคางชําระหนี้นอยที่สุด ผลการศึกษายังอธิบายตอไปอีกวาประสบการณในการทําธุรกิจมี
ผลตอความสามารถชําระหนี้โดยตรงยิ่งลูกคามีประสบการณในการทําธุรกิจมากขึ้นเทาใด ก็จะทําใหมีความนาจะ
เปนในการคางชําระหนี้นอยลงเทานั้น
คําสําคัญ: หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน จังหวัดพะเยา

Abstract
This research objects to find out what factors determine non-performance loan (NPL) of Government
Saving Bank (GSB) customers in Delighted People Loan Project in Phayao branch. To answer this objective,
secondary data of the customers in the project during the period 29/05/2558 to 05/01/2559, recorded by the
GSP, Phayao branch, is mainly used in this study. Totally, it yields 279 samples. Interestingly, this study
basically show that women have attended to this project most (200 out of 279). Based on the Logistic model,
this research findings show that gender and education level have no statistical significance in determining NPL of
the GSB customers while status and experience do. Customers who are single tend to have highest probability
to be NPL. Next, they are married and widow or divorce customers, respectively. In addition, the results also
show that experience of customers in business will reduce risk of being NPL of customer in this project.
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บทนํา
คาดการณภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2559 จากการวิเคราะหขององคกรเศรษฐกิจชั้นนําทั้งสภาหอการคา
สถาบันการเงิน และองคกรเศรษฐกิจชั้นนําทั้งในและตางประเทศ ตางมีความเห็นตรงกันวาเศรษฐกิจไทยในป 2559.
จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจโลกกําลังฟนตัวและเงินบาทที่ออนคาทําใหสินคาสงออกไทยไดเปรียบคูแขงจาก
หลายประเทศนอกจากนี้ ในป 2559.รัฐบาลจึงเรงรัดการใชจายภาครัฐการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ
หลายโครงการคณะทํางานดานเศรษฐกิจของรัฐบาลทยอยออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจออกมาเปนระยะๆ สงผล
ทําใหในป 2559.นี้การสงออกและเศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะเติบโตขึ้นตามเปาหมายที่รัฐบาลไดวางไว(สํานักขาวอิน
โฟเควสท (IQ), 2559)
ธีรัชย อัตนวานิช รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กลาววาการเบิกจายงบประมาณป 2559
ไตรมาสแรก (ต.ค.58-ธ.ค.58) เป น ไปตามประมาณการ โดยคาดว า ณ สิ้ นเดื อ น ธ.ค.58.จะมี ก ารเบิ ก จ า ย
งบประมาณ 40,000.ลานบาท สวนการลงทุนในรัฐวิสาหกิจมีแนวโนมดีขึ้นสวนหนี้สาธารณะคงคาง ณ 30.พ.ย.2558.
มีจํานวน 5,975,766.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 44.52 ของ GDP และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา หนี้
สาธารณะคงค า ง ณ สิ้ น เดื อ นพฤศจิ ก ายนเพิ่ ม ขึ้ น สุ ท ธิ 108,393.63.ล า นบาท โดยเป น หนี้ ข องรั ฐ บาล จํ า นวน
4,379,011.64.ลานบาท เพิ่มขึ้น 123,106.78 ลานบาท นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน.2558.สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะไดมีการบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 42,353.80 ลานบาท โดยเปนการปรับโครงสรางหนี้ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และการเคหะแหงชาติ (MGR Online, 2559 )
ดานธนาคารออมสินมีการใหสินเชื่อตามนโยบายรัฐในสวนโครงการประชาชนสุขใจ ไมมีหลักประกันในการกู
เงิน จึงตองประสานความรวมมือไปยังบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ใหเขามารวมรับความ
เสี่ ย งในการค้ํ า ประกั น ลู ก ค า กลุ ม นี้ โดยจะให กู ไ ม เกิ น รายละ 200,000.บาท เท า กั บ กลุ ม ที่ มี ห ลั ก ประกั น สิ น เชื่ อ
ประชาชนสุขใจของธนาคารออมสิน ซึ่งโครงการนี้เปนการใหสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาล โดยวัตถุประสงคของการ
กูจะเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพคุณสมบัติผูกูตามธนาคารกําหนด คิดดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอเดือน โดย
ธนาคารตั้งเปาจายสินเชื่อไมต่ํากวา 10,000 ลานบาท สําหรับการกูเงินในโครงการตองเปนการกูเพื่อใชในการลงทุน
ประกอบอาชีพผูประกอบธุรกิจ พอคาแมคา รานหาบเรแผงลอย รานขายของชํา รานคาทั่วไป ที่ตองการเงินทุน
หมุนเวียน สินเชื่อโครงการประชาชนสุขใจนับวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมากเนื่องจาก
การประกอบอาชีพธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม พอคาแมคาหาบเรแผงลอยสามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให
เติบโตมาในปจจุบัน แตดวยปจจัยตางๆ เชน ประสบการณในการทําธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณทางการเมือง
ลวนสงผลตอรายไดทําใหไมเพียงพอตอรายจาย ดังนั้นสถาบันการเงินตองเขมงวดในการพิจารณาใหสินเชื่อประชาชน
สุขใจมากขึ้น
จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้คางชําระเพื่อลดปญหาไมใหประสบปญหาหนี้คางชําระของ
ลูกคาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหธนาคารตองมีการนําเงินจากผลกําไรไปสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนการสูญเสียกําไร
ของธนาคารเฉพาะในสวนโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน เพิ่มขึ้น 42.36% จากป 2557(งบการเงินธนาคาร
ออมสิน, 2558) ธนาคารออมสินสาขาพะเยาก็ไดประสบปญหาการคางชําระหนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการประชาชนสุขใจ
มีสัดสวน 19.40%ของจํานวนลูกคาที่จายสินเชื่อไปทั้งหมด 279 รายซึ่งโครงการประชาชนสุขใจของทางธนาคารออม
สินสาขาพะเยา มีการเบิกจายสินเชื่อและดําเนินการมายังไมถึงหนึ่งป ทําใหผูศึกษาตองการทราบวาปจจัยใดบางที่มี
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ผลตอการเกิดหนี้คางชําระของผูกูเงินในโครงการประชาชนสุขใจซึ่งผลการศึกษาคาดวาจะนํามาเปนแนวทางปรับปรุง
หาทางแกไขปญหาในการวิเคราะหสินเชื่อแกผูกูเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการคางชําระหนี้ของลูกคาในโครงการประชาชนสุขใจธนาคารออมสินสาขาพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
สถานะในการชําระหนี้
0 = คางชําระ
1 = ชําระปกติ

ตัวแปรทางดานการเงิน
-รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตัวแปรที่ไมใชทางดานการเงิน
-เพศ
-อายุ
-สถานะภาพ
-ลักษณะธุรกิจ
-ระดับการศึกษา
-ประสบการณการทําธุรกิจ
-กรรมสิทธิ์ในสถานประกอบการ
-ประเภทที่อยูอาศัย
-จํานวนบุตร
-วัตถุประสงคในการขอกู
-วงเงินอนุมัติ
-ระยะเวลาผอนชําระ

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใ ชในการศึกษาครั้ งนี้ เปน ประชากรทั้ง หมดจากรายงานการจายสินเชื่อประชาชนสุขใจของ
ธนาคารออมสินสาขาพะเยาที่มีการเบิกจายสินเชื่อตั้งแตวันที่ 29/5/2558 – 05/01/2559 ทั้งหมดจํานวน 279 ราย
เปนชาย 79 ราย เปนหญิง 200 ราย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลเปนขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูลการจายสินเชื่อโครงการประชาชนสุขใจ ของธนาคารออมสินสาขา
พะเยาตั้งแตวันที่ 29/5/2558 – 05/01/2559 เชน ขอมูล เพศอายุระดับการศึกษาสถานะภาพจํานวนบุตร ประเภทที่
อยูอาศัยที่อยู อาชีพ ลักษณะธุรกิจ รายไดตอเดือน ประสบการณการทําธุรกิจ กรรมสิทธิ์ในสถานประกอบการ
วัตถุประสงคใน การขอกูวงเงินขอกู วงเงินอนุมัติระยะเวลาผอนชําระ ประวัติการชําระ
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การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลทุติภูมิจากรายงานการจายสินเชื่อธนาคารประชาชนสุขใจ ของธนาคารออมสิน
สาขาพะเยา และขอมูลทุติภูมิจากรายงานการคางชําระหนี้ของธนาคารออมสินสาขาพะเยา มาวิเคราะหโปรแกรม
1
SPSS โดยแบบจําลองโลจิท (Logit Model) ใชสําหรับการหาความสัมพันธของตัวแปรตน กับตัวแปรตาม
1

Prob (Yi = 1) = 1+exp (−𝑍 )
𝑖

Y คือ สถานการณชําระเงิน มีคาเพียง 2 คาคือ 0 กับ 1 เทานั้น Yi = 0 เมื่อคางชําระ Yi = 1 เมื่อชําระปกติ

Xij คือ คุณลักษณะลูกหนี้ i ( ตัวแปรทางดานการเงิน , ตัวแปรที่ไมใชทางดานการเงิน )

εi คือ คาความคาดเคลื่อน

หมายเหตุ 1เพศ (ชาย=1,หญิง=0) , ระดับการศึกษามัธยม(มัธยม=1, อื่นๆ=0) , ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ขึ้นไป(ปริญญาตรีขึ้นไป=1,อื่นๆ=0) สถานะภาพหยาและหมาย (หยาและหมาย=1, อื่นๆ=0) , สถานะภาพสมรส
(สมรส=1,อื่นๆ=0) , จํานวนบุตร (มีบุตร=1,ไมมีบุตร=0), ประเภทที่อยูอาศัย (บานตนเอง=1, อื่นๆ=0) , กรรมสิทธิ์ใน
สถานประกอบการ (กรรมสิทธิ์ของตนเอง=1, อื่นๆ=0) , วัตถุประสงคในการขอกู (เปนทุนหมุนเวียนในกิจการ=1,
อื่นๆ=0)

ผลการศึกษา
จากการทดสอบดวยแบบจําลองโลจิท(Logit Model) พบวาปจจัยที่มีผลตอการคางชําระหนี้ของลูกคาใน
โครงการ ประชาชนสุขใจธนาคารออมสินสาขาพะเยาสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ (ดูตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1:ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการคางชําระหนี้ โดย Logistic Model
Logistic Regression

สถานะในการชําระหนี(้ 1=ชําระปกติ)

Number of obs

= 275

LR chi2 (17)

= 39.70

Prob>chi2

= 0.0014

Pseudo R2
Coefficients

= 0.1505
P >lzl

เพศ

0.170

0.667

การศึกษาระดับมัธยม

-0.461

0.234

การศึกษาระดับปริญญาตรี

-0.551

0.351

สถานะภาพ หยาหรือหมาย

2.377**

0.033

สถานะภาพแตงงาน

1.388***

0.000

จํานวนบุตร

-0.286

0.140

ประเภทที่อยูอาศัย

1.912

0.283

กรรมสิทธิ์ในสถานประกอบการ

0.515

0.184

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

2.270

0.982

ประสบการณการทํางาน

0.066*

0.059

วัตถุประสงคในการขอกู

0.282

0.525

วงเงินอนุมัติ

0.354

0.520

ระยะเวลาผอนชําระ

-0.732

0.654

cons
ที่มา: คํานวณโดยโปรแกรม SPSS

-1.512

0.476

ทั่วไปพบวาจากลูกคาจํานวน 279 ราย จําแนกเปนหนี้ปกติ จํานวน 225 ราย และหนี้คางชําระจํานวน 54
ราย คิดเปนอัตราคางชําระหนี้รอยละ 19.40 เปน เมื่อวิเคราะหผลโดยใช Logistic Regression Model พบวา ตัวแปร
ทางด า นการเงิน ไมมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติใ นการอธิ บายความน าจะเป นในการคา งชํ า ระหนี้ข องลู กค า ในโครงการ
ประชาชนสุขใจ สวนตัวแปรที่ไมใชตัวแปรทางดานการเงินนั้น พบวาตัวแปร สถานะภาพ และ ประสบการณการทํา
ธุรกิจของลูกคาเทานั้นที่มีนัยสําคัญทางสถิติในการอธิบายความนาจะเปนในการคางชําระหนี้ของลูกคา
จากแบบจําลองขางตนพบวา มีคาสัมประสิทธิ์ของลูกคาที่มีสถานะภาพหยาหรือหมาย (หยาหรือหมาย=1,
โสด=0).มีคาเทากับ 2.377.แสดงใหเห็นวาลูกคาที่มีสถานะภาพหยาและหมายมีความนาจะเปนที่คางชําระนอยกวา
สถานะภาพโสด.อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงตัวแปรทางดานสถานะภาพสมรส (สมรส=1, .โสด=0).พบวามีคา
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สัมประสิทธิ์เทากับ 1.388 แสดงใหเห็นวาลูกคาที่มีสถานะภาพสมรส มีความนาจะเปนที่คางชําระนอยกวาสถานะภาพ
โสด อยางไรก็ตามเมื่อเทียบระหวางสถานะภาพ หยาหรือหมาย และ สมรส กลับพบวากลุมสถานะภาพสมรสกลับมี
ความนาจะเปนที่จะคางชําระหนี้มากกวากลุมลูกคาสถานะภาพหยาหรือหมาย
จากการศึกษานี้นอกจากสถานะภาพของลูกคาแลวยังพบกวาตัวแปรดานประสบการณในการทําธุรกิจของ
ลูกคาก็มีนัยสําคัญทางสถิติในการอธิบายความนาจะเปนในการคางชําระหนี้ โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.668
แสดงใหเห็นวาลูกคาที่มีประสบการณการทําธุรกิจมากจะมีความนาจะเปนในการคางชําระหนี้นอยกวาลูกคาที่มี
ประสบการณการทํางานนอย
ถึงแมวตัวแปรที่ไมใชตัวแปรทางดานการเงินอื่นๆ เชน วัตถุประสงคในการขอกู, วงเงินอนุมัติ, ระยะเวลาผอน
ชําระ จะมีสัญลักษณที่ถูกตองตามที่คาดไว แตก็ไมมีนัยสําคัญทางสถิติในการอธิบายความนาจะเปนในการคางชําระ
หนี้ของลูกคาในโครงการประชาชนสุขใจของธนาคารออมสิน สาขาพะเยา

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาขางตนถึงปจจัยที่กําหนดสถานะในการคางชําระหนี้ของลูกคาในโครงการประชาชนสุขใจ ของ
ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา พบวาตัวแปรทางดานการเงินนั้นไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ตัวแปรที่ไมใชตัวแปร
ทางดานการเงินบางตัวเทานั้นที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่สามารถอธิบายความนาจะเปนในการคางชําระหนี้ที่เกิดขึ้น เมื่อ
แยกพิจารณาในรายละเอียดพบวา ตัวแปรที่ไมใชตัวแปรทางดานการเงิน ไดแก เพศ, ระดับการศึกษาของลูกคา ,
จํานวนบุตร, ประเภทที่อยูอาศัย, กรรมสิทธิ์ในสถานประกอบการ, รายไดเฉลี่ยตอเดือน, วงเงินอนุมัติ และ ระยะเวลา
ผอนชําระ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติในการอธิบายการคางชําระหนี้ที่เกิดขึ้น
อยางไรก็ตามตัวแปรที่ไมใชตัวแปรทางดานการเงินที่มีนัยสําคัญทางสถิติในการอธิบายการคางชําระหนี้ที่
เกิดขึ้นก็คือ สถานะภาพสมรส หยาหรือมาย และประสบการณ นั้นก็แสดงใหเห็นวากลุมที่มีความเสี่ยงในการคาง
ชําระหนี้มากที่สุดคือมีสถานะภาพโสด รองมาไดแก สมรส และ หยาหรือหมาย ตามลําดับ ในขณะที่ประสบการณใน
การทําธุรกิจของลูกคา จะมีผลตอความสามารถในการชําระหนี้โดยตรงคือ เมื่อลูกคามีประสบการณมากก็มีแนวโนม
หรือความนาจะเปนที่จะคางชําระหนี้ลดลง จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาธนาคารควรพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ
เขมงวดมากขึ้นในกลุมของลูกคาที่มีสถานะภาพโสด สมรส และลูกคาที่มีประสบการณนอยในการทําธุรกิจ ซึ่งเปน
กลุมที่มีความเสี่ยงในการคางชําระหนี้สูงสุด
ขอเสนอแนะจากการศึกษาและการศึกษาในครั้งตอไป
1. ธนาคารควรพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อเขมงวดมากขึ้นในกลุมของลูกคาที่มีสถานะภาพโสด สมรส และ
ลูกคาที่มีประสบการณนอยในการทําธุรกิจ ซึ่งเปนกลุมที่มีความเสี่ยงในการคางชําระหนี้สูงสุด เพื่อลดหนี้คางชําระ
เปนการลดตนทุนของธนาคารในการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทําใหธนาคารมีกําไรเพิ่มขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มตัวแปรทางดานการเงินมากขึ้น โดยใชขอมูลทางดานการเงิน financial ratio
สัดสวนทางดานการเงินมาประกอบการวิเคราะเพราะตัวแปรทางดานการเงินนอยไป
3. ควรเพิ่มจํานวนประชากรตัวอยาง และระยะเวลาในการศึกษามากขึ้น เพื่อจะทําใหนาเชื่อถือทางดานสถิติ
เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจออมเงินซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน
สาขามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
Factors determining the Demand of GSB Special Saving Lottery: The Case
Study of University of Phayao Branch
ณิชา วรรณฤมล 1* และ ปยะพงษ แสงแกว 2
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18

Nicha Wannaruemon1* and Piyapong Sangkaew2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจออมเงินซื้อสลาก
ออมสินพิเศษและพฤติกรรมการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด
พะเยา เพื่อนําขอมูลที่วิเคราะหได นํามาปรับปรุง แกไข พัฒนาดานเงินฝากแบบสลากออมสินพิเศษและเปนประโยชน
ตอทางธนาคารออมสินและสถาบันการเงินที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของรูปแบบสลาก การประชาสัมพันธ การสงเสริม
ทางการตลาด ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาที่มาใชบริการของธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยาง คือ ผูที่ใชบริการกับธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัย จํานวน 400 คน วิเคราะห
ข อ มู ล โดยหาค า ความถี่ (Frequency).ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean).ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Division) และคาไคสแคว.(Chi-Square) เมื่อสรุปอภิปรายผล ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง ชวงอายุอยู ระหว าง 21-30 ป จบระดับ ปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพ สวนใหญขา ราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน รายไดอยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน แหลงที่มาของการรูจักสลากออมสินพิเศษ มา
จากพนักงานของธนาคาร วัตถุประสงคที่ซื้อเพื่อเสี่ยงโชค จํานวนมูลคาที่ซื้อ 1,001 – 10,000 บาท และโอกาสที่ซื้อ
เปนปกติ/ซื้อเปนประจํา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ โดยรวมอยูใน
ระดับที่มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสิน
พิเศษ ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานพนักงานผูใหบริการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
คําสําคัญ: สลากออมสินพิเศษ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ ธนาคารออมสิน

Abstract
This independent is to identify what factors determine the demand for GSB Special Saving Lottery in
University of Phayao branch. The results of this study are expected to improve the quality of GSB service and
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raise demand for investment in GSB Special Saving Lottery. Marketing Mixed (7Ps) is the method applied in this
study. Based on the Taro and Yamane table at 95 percentage level of confident, there are 400 samples used in
this study, randomly corrected from GSB customers, Phayao branch. Statistics used to present the results of this
study mainly are Frequency, Percentage, Mean, Standard Division and Chi-Square. The results of this study
show that the customers who participate in this study mostly are female, around 21-30 years old. They also
have a bachelor degree, married and routine job. Their income is around 10,001 – 20,000 baht a month. They
have Information relating to GSB Special Saving Lottery mainly from GBS staffs. Customers buy to GSB Special
Saving Lottery because it provide opportunity to win the lottery. The customers invest in GSB special saving
lottery regularly and around 1,000-10,000 baht for each. Regarding to 7Ps, it is found that only Price,
Promotion, Product and People significantly influence GSB Special Saving Lottery investment of the customer
while the rests do not.
Keywords: Special savings lottery, Factors that affect the decision, Government Savings Bank

บทนํา
ในปจจุบันทางเลือกในการออมเงินมีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการฝากเงินแบบประจํา(Fixed Deposit
Account) การฝากเงินแบบออมทรัพย(Saving Account) การซื้อหุน(Stock) การซื้อพันธบัตร(Bonds) การซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมตางๆ (Mutual Fund) รวมทั้งการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต (Life Insurance Policy) ซึ่งสวนใหญจะไดรับ
ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปนผล(Dividend) หรือดอกเบี้ย (Interest) ซึ่งขึ้นอยูกับสถาบันการเงินจะกําหนด
ประชากรสวนใหญมีสภาวะทางการเงินที่จํากัดและมีปจจัยในการใชเงินที่แตกตางกัน ทําใหมีพฤติกรรมในการออมเงิน
ที่ไมเหมือนกัน สวนใหญจะคํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการออมเงินและระยะเวลาที่เราตองออมเงินเปนสิ่ ง
สําคัญ(รัฐนันท วิริยะอองศรี,2557)
การซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนโดยอาศัยการเสี่ยงโชค แตโอกาสที่จะไดรับ
ผลตอบแทนหรือถูกรางวัลมีนอย สลากออมสินพิเศษเปนการลงทุนที่เงินลงทุนคอนขางต่ําและเงินทุนคงอยู มีความ
เสี่ยงนอย ใหผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยแนนอนเมื่อถือสลากไวจนครบอายุ และผูลงทุนมีโอกาสไดรับรางวัลในการ
ออกสลากในแตละเดือนจากหมายเลขสลากที่ถือไว
ธนาคารออมสินของประเทศไทยถือกําเนิดขึ้นจากพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงตองการใหราษฎรมีสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินอยางปลอดภัยและมีการออมเงินอยางถูก
วิธี คลังออมสิน จึงถือกําเนิดขึ้น รัฐบาลไดประกาศใช พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน เปนรัฐวิสาหกิจในรูปของ
สถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเปนประกัน อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังมี อายุครบ 103 ป เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2559 ธนาคารออมสินเปดบริการรับฝากเงินที่มีความหลากหลาย เพื่อใหประชาชนเลือกใชบริการไดตาม
ความเหมาะสมโดยประเภทของการฝากเงินที่ ธนาคารออมสินเปดใหบริการ มีดังนี้ เงินฝากเผื่อเรียก(Saving Account)
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ(Special Saving Account) เงินฝากประจํา(Fixed Deposit Account) เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Account) เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว (GSB LIFE) สลากออมสินพิเศษ 3 ป(Special Savings
Lottery) ผลิตภัณฑสินเชื่อ(Credit) และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส รายไดของธนาคารออมสินสวนใหญมาจากรายได
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ดอกเบี้ยสินเชื่อ รายไดคาธรรมเนียมและบริการ เชนคาธรรมเนียมATM คาธรรมเนียมเงินกู และคาใชจายสวนใหญ
เปนคาใชจายดอกเบี้ยที่เปนเงินฝากและเงินรางวัลสลากออมสิน
ธุรกิจดานเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการออมเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีเงินฝากจํานวน 1,952,504 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 73,079 ลานบาท หรือ
รอยละ 3.9 แตสลากออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสลากออมสินรอยละ 33.9% ลดลงจากป 2556 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 มีสลากออมสินรอยละ 34.9% (รายงานประจําป 2557 ธนาคารออมสิน) จะเห็นไดวา แนวโนม
ของผูซื้อสลากออมสินพิเศษ 3 ปในแตละป โดยเฉลี่ยเริ่มลดลง ปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอัตราดอกเบี้ยของสลากออม
สินพิเศษ เมื่อฝากครบกําหนด 3 ปมีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง จากเดิม อาจเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจ
สลากออมสินพิเศษอายุ 3 ป ปจจุบัน งวดที่ 88 หนวยละ 50 บาท อายุ 3 ป มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเปน
เวลานานถึง 36 เดือน รางวัลที่ 1 มูลคารางวัลละ 10 ลานบาท 3 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ฝากครบอายุ
รับเงินตนคืนพรอมดอกเบี้ย หนวยละ 51.00 บาท เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไมเสียภาษี (ธนาคาร
ออมสิน,2559:ออนไลน)
การซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนโดยอาศัยการเสี่ยงโชคแตโอกาสที่จะไดรับ
ผลตอบแทนหรือถูกรางวัลมีนอยสลากออมสินพิเศษเปนการออมเงินที่เงินลงทุนคอนขางต่ําและเงินทุนคงอยูมีความ
เสี่ยงนอยใหผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยแนนอนเมื่อถือสลากไวจนครบอายุและผูลงทุนมีโอกาสไดรับรางวัลในการออก
สลากในแตละเดือนจากหมายเลขสลากที่ถือไว
จากสถิติขอมูลของสลากออมสินพิเศษ 3 ป ของธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ป 2557 และ ป2558
(ธนาคารออมสิน,2558) พบวาแนวโนมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษในแตละเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ซึ่งอาจ
เกิดจากปจจัยตางๆ ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจออมเงินซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินของลูกคา สลากออม
สินพิเศษ 3 ปเปนผลิตภัณฑที่สรางรายไดใหแกธนาคารออมสินเปนอยางมาก ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงปจจัยที่
มีผลตอการตัดสินใจออมเงินซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อ
เปนประโยชนตอธนาคารในอนาคตตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ 3 ปของธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
จ.พะเยา
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อในสลากออมสินพิเศษ 3 ป ของธนาคารออมสิน สาขา
มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน
FINANCIALFACTORS
- รายได
-คาใชจาย
-มูลคาการซื้อสลากออมสิน
NON-FINANCIAL FACTORS
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-สถานภาพ
-อาชีพ
-แหลงที่มาของการรูจักสลากออมสิน
-วัตถุประสงคที่เลือกซื้อสลากออมสิน
-โอกาสในการซื้อสลากออมสิน
-7Ps

การตัดสินใจเลือกซื้อ
หรือไมซื้อ
สลากออมสินพิเศษ

วิธีการศึกษา
การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาที่มาใชบริการของธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา อ.
เมือง จ.พะเยา)
การสุมกลุมตัวอยาง
การหาขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro.Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence
Interval) 95 เปอรเซ็นตการสุมครั้งนี้ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน จะเลือกสุมตัวอยางใน สัปดาหที่หนึ่ง และ
สัปดาหที่ 3 ของเดือน เมษายน และเดือน พฤษภาคม 2559
สถิติที่ใชใ นการวิเคราะหข อมูล ในครั้งนี้ ใชสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive.Statistics).ในการหาคาความถี่
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) และสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Analysis) ใชคาสถิติไคสแคว (Chi-Square) ใชการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะห
คาสถิติ SPSS
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ผลการศึกษา
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจออมเงินซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร
จากผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญพบวาเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 64.75 อายุสวนใหญอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 28.75 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 42.00 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 49.25 อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน คิดเปนรอยละ
33.00 รายไดอยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 32.25
สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ
จากผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ พบวา แหลงที่มาของการรูจักสลาก
ออมสินพิเศษ ของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญรูจักจากพนักงานธนาคารออมสิน คิดเปนรอยละ 24.50 เลือกซื้อ
สลากออมสินพิเศษ คิดเปนรอยละ 81.50 วัตถุประสงคที่เลือกซื้อสลากออมสินพิเศษเพื่อเสี่ยงโชค คิดเปนรอยละ
43.75 มูลคาสลากออมสินพิเศษที่ซื้อในแตละครั้ง มูลคาที่ซื้อ1,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.75 โอกาสที่ซื้อ
สลากออมสินพิเศษ ซื้อเปนปกติ/ซื้อเปนประจํา คิดเปนรอยละ 39.50
สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน
สาขามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยาตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ปจจัยทั้ง 7 ดาน ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ 3 ป
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความสําคัญของสวนผสมทางทางการตลาดที่มี
ตอการตัดสินใจซือ้ สลากสินพิเศษ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1.ดานผลิตภัณฑ (Product)
2.ดานราคา (Price)
3.ดานชองทางการจัดจําหนาย
(Place)
4.ดานการสงเสริมการตลาด
(Promotion)
5.ดานพนักงานผูใหบริการ (People)
6.ดานลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence)
7.ดานกระบวนการใหบริการ
(Process)
รวม

4.20
4.24
4.18

สวนเบียงเบนมาตราฐาน
(S.D.)
0.617
0.729
0.699

4.28

0.784

มาก

4.21
4.14

0.510
0.742

มาก
มาก

4.20

0.597

มาก

4.21

0.668

มาก

X
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จากผลการวิเคราะหพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดานมีความสําคัญตอการตัดสินใจชื้อซื้อ
สลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออกมสินสาขาพะเยา อยูในระดับมาก
เมื่อวิเคราะหโดยใชสถิติ Chi-Square เพื่อทดสอบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดใดมีความสัมพันธตอ
การตัดสินใจชื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคาในแตละดานพบวา ปจจัยสวนผสมทางดานการตลาดผลิตภัณฑ, ชอง
ทางการจัดจําหนาย, ราคา และ ดานพนักงานผูใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจชื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคาอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามกลับพบวาปจจัยสวนผสมทางดานการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษาดังแสดงในตารางดังนี้
ตาราง 2 แสดงคา Chi-Square Value ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ(Product) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ 3 ป
ดานผลิตภัณฑ (Product)

Chi-Square Value

1. โอกาสถูกรางวัล 36 ครั้งและมูลคารางวัล

3.747

2. สามารถใชเปนหลักประกันกูเ งินได

2.508

3. สามารถไถถอนคืนกอนครบกําหนดได

11.472**

4. เงินฝากแบบสลากออมสินไมมีการเสียภาษี
28.723***
หมายเหตุ:*, **, *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90, 95 และ 99เปอรเซ็นต ตามลําดับ
จากตารางที่ 2 แสดงการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดานผลิตภัณฑ (Product) และการตัดสินใจชื้อ
หรือไมชื้อของสลากออมสิน พบวา การที่สลากออมสินสามารถไถถอนคืนกอนครบกําหนดไดมีผลตอการตัดสินใจชื้อ
สลากออมสินอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ 95 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังพบวา สลากออมสินไมมีการเสียภาษี จึงมีผล
ต อ การตั ด สิ น ใจชื้ อ สลากออมสิ น เช น กั น โดยมี ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ต ที่ 99เปอร เ ซ็ น ต ส ว นตั ว แปรอื่ น ๆด า น
ผลิตภัณฑ ปรากฏวาไมมีนัยสําคัญในการตัดสินใจชื้อสลากออมสินของลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน
ตาราง 3 แสดงคา Chi-Square Value ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา (Price) ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ 3 ป
ดานราคา (Price)

Chi-Square Value

1. สลากออมสินพิเศษราคาเหมาะสม

9.338***

2. ไดรับเงินตนครบเต็มจํานวนเมื่อครบกําหนด

3.191

3. ไดรับดอกเบี้ยเมื่อถือสลากครบกําหนด
2.508
หมายเหตุ:*, **, *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90, 95 และ 99เปอรเซ็นต ตามลําดับ
จากตารางที่ 3 แสดงการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดานราคา (Price) และการตัดสินใจชื้อหรือไมชื้อ
ของสลากออมสิน พบวา สลากออมสินพิเศษราคาเหมาะสมมีผลตอการตัดสินใจชื้อสลากออมสิน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตที่ 99 เปอรเซ็นตสวนตัวแปรอื่นๆดานราคา ปรากฏวาไมมีนัยสําคัญในการตัดสินใจชื้อสลากออมสินของ
ลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน
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ตาราง 4 แสดงคา Chi-Square Value ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย
(Place) ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ 3 ป
ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
1. สามารถซื้อไดที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

Chi-Square Value
11.315***

2. การซื้อสลากออมสินพิเศษผานระบบInternet และตูATM

2.508

3. สามารถโอนเงินรางวัลเขาบัญชีได

9.083*

4. ผูฝากสามารถรับรางวัลไดทกุ สาขาทั่วประเทศ
8.207***
หมายเหตุ:*, **, *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90, 95 และ 99เปอรเซ็นต ตามลําดับ
จากตารางที่ 4 แสดงการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการ
ตัดสินใจชื้อหรือไมชื้อของสลากออมสิน พบวาสลากออมสินสามารถโอนเงินรางวัลเขาบัญชีไดมีผลตอการตัดสินใจชื้อ
สลากออมสิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ 90 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังพบวาสลากออมสินสามารถซื้อไดที่ธนาคาร
ออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ และผูฝากสามารถรับรางวัลไดทุกสาขาทั่วประเทศ มีผลตอการตัดสินใจชื้อสลากออมสิน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ 99 เปอรเซ็นตสวนตัวแปรอื่นๆดานชองทางการจัดจําหนาย ปรากฏวาไมมีนัยสําคัญใน
การตัดสินใจชื้อสลากออมสินของลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน
ตาราง 5 แสดงคา Chi-Square Value ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานพนักงานผูใหบริการ
(People) ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ 3 ป
ดานพนักงานผูใ หบริการ (People)
1.พนักงานใหคําแนะนําอยางถูกตองและเขาใจงาย
2. พนักงานใหบริการอยางรวดเร็วและมีความนาเชื่อถือ

Chi-Square Value
0.204
5.674**

3. พนักงานใหบริการดี สุภาพ ออนนอม ยิ้มแยม อัธยาศัยดี
8.629**
หมายเหตุ:*, **, *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90, 95 และ 99เปอรเซ็นต ตามลําดับ
จากตารางที่ 5 แสดงการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดานพนักงานผูใ หบริการ (People) และการ
ตัดสินใจชื้อหรือไมชื้อของสลากออมสิน พบวา พนักงานใหบริการอยางรวดเร็วและมีความนาเชื่อถือ และพนักงาน
ใหบริการดี สุภาพ ออนนอม ยิม้ แยม อัธยาศัยดีมีผลตอการตัดสินใจชื้อสลากออมสิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ 95
เปอรเซ็นต สวนตัวแปรอื่นๆดานพนักงานผูใ หบริการ ปรากฏวาไมมีนัยสําคัญในการตัดสินใจชือ้ สลากออมสินของ
ลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบวาลูกคาที่มาซื้อสลากอออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัด พะเยา สว นใหญพ บว าเปน เพศหญิง อายุส วนใหญอ ยูร ะหวาง 21-30 ป จบการศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี
สถานภาพสมรส อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน รายไดอยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน
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และยังพบวาลูกคาทราบขอมูลของสลากออมสินพิเศษจากพนักงานธนาคารออมสิน และตองการเสี่ยงโชค โดยมี
มูลคาชื้อสลากออมสินพิเศษแตละครั้งอยูระหวาง 1,001 – 10,000 บาท และมักชื้ออยางตอเนื่องหรือเปนประจํา
เมื่อพิจารณาวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดใดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ของ
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา พบวาปจจัยทั้ง 7 ดานมีความสําคัญตอการตัดสินใจชื้อของ
ลูกคาอยูในระดับมาก เมื่อมีการทดสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 7 ดานวามีความสําคัญอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติหรือไมโดยการทดสอบคาสถิติแบบ Chi-square กลับพบวาปจจัยสวนประสมทางดานการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานพนักงานผูใหบริการ เทานั้นที่มีผลตอการตัดสินใจชื้อ
ของลูกคา ในขณะที่ปจจัยสวนประสมดานการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะะทางกายภาพ และ
กระบวนการใหบริการกลับไมมีนัยสําคัญทางสถิติในการตัดสินใจชื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคา
จากผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดสรุปขอเสนอแนะที่สําคัญอันเปนประโยชนในการนําไปเปน
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และกําหนดกลยุทธทางการตลาดรวมถึงแผนการดําเนินงานและปจจัยทางการตลาด
ของสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตรงกับความตองการของลูกคา
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
ในดานผลิตภัณฑ พบวา การที่สลากออมสินพิเศษไมตองเสียภาษีมีผลตอการตัดสินใจชื้อของลูกคานั้น
ดังนั้นเพื่อสงเสริมการลงทุนในสลากออมสินของลูกคารายอื่นๆ เพิ่มขึ้น ธนาคารออมสินควรมีการแนะนํา ใหความรู
และประชาสัมพันธใหเกี่ยกับขอมูลนี้ใหประชาชนรับรูมากขึ้น และยังเปนการเพิ่มขอมูลและเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุนในสลากออมสินของประชาชน
ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา การซื้อสลากออมสินพิเศษผานระบบ Internet และ ATM ไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคา ทั้งนี้อาจจะเปนผลเนื่องมาจากมีคาธรรมเนียมในการชื้อและ
จัดสงเพื่อเพิ่มการใชบริการดานนี้มากขึ้น และลดควาหนาแนนการใชบริการที่หนาเคานเตอร ธนาคารออมสินอาจจะ
พิจารณาลดหรืองดคาธรรรมเนียมเหลานี้
ดานพนักงานผูใหบริการ พบวามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษมากที่สุด ดังนั้น พนักงาน
ทุกคนของธนาคารออมสินที่ใหบริการลูกคาตองผานการอบรมเกี่ยวธุรกิจและผลิตภัณฑ รวมถึงกระบวนการทํางาน
ของธนาคารอยางลึกซึ้ง เพื่อสามารถใชในการประกอบการตัดสินใจทํางานและแกไขปญหาใหกับลูกคาไดอยาง
ทันทวงที
ขอเสนอแนะ
ขอ เสนอแนะในการวิ จัย ครั้ งต อไป ควรศึก ษาเกี่ ย วกั บป จจั ยในการตั ดสิ นใจซื้ อสลากออมสิ นพิ เศษของ
ธนาคารออมสินในกลุมลูกคาของธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจซื้อสลากออม
สินพิเศษของธนาคารออมสินในภาพกวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลการตัดสินใจซื้อ
สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินมากที่สุด เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาการลงทุนของสลากออมสิน
พิเศษในมีความนาลงทุนมากยิ่งขึ้น สุทาย ควรศึกษาเปรียบเทียบ จุดเดน จุดดอย ของสลากออมสินพิเศษของคูแขงขัน
ในสถาบันการเงินอื่น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.ปยะพงษ แสงแกว
อาจารยที่ปรึกษาที่ทานไดสละเวลาอันมีคา ใหคําปรึกษา แนะนําตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ และติดตามดวย
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ความเอาใจใสและใหกําลังใจแกผูศึกษา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอก
ราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบคุณ ผูจัดการธนาคารออมสินสาขามหาวิ ทยาลัยพะเยา ที่ใ หความร วมมือในการใหขอ มูลที่ใชใ น
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอธนาคารออมสิน
สาขามหาวิทยาลัยพะเยา และเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของที่ตองการศึกษา หรือนําขอมูลไปใชประโยชน
ความผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นกับการวิจัยเปนความรับผิดชอบของขาพเจาทั้งสิ้น(ณิชา วรรณฤมล)
หมายเหตุ สัดสวนผลงานระหวางขาพเจาและ ดร.ปยะพงษ แสงแกว (100 : 0 เปอรเซ็นต)
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ปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวน
ภูมิภาคในจังหวัดเชียงราย
Factors affecting morale in the work of the staff of the Provincial Waterworks
Authority In Chiang Rai
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SarawutKumphruek1* and Boonyanuch Cheewakiatyingyong2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ
การประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญในการทํางานของพนักงานจําแนกตาม
ลักษณะ ปจ จัยสว นบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ตํา แหนง งานป จจุบัน ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน เงินเดือนที่ไดรับและสาขาที่ปฏิบัติงาน ของพนักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงราย สาขาแมสาย
สาขาเวียงเชียงของ สาขาเทิง สาขาพาน และสาขาแมขะจาน
ประชากร คื อ พนัก งานทั้ งหมด ที่ป ฏิบัติง านอยูใ นการประปาสว นภู มิภ าค 6 สาขา ในจังหวัด เชี ยงราย
จํานวน 112 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวน
ภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายโดยรวม อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้ ดานการใหรางวัลตอบ
แทน ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานความพอใจในงาน โดยปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานของพนักงานอยู
ในระดับมาก มีเพียง 2 ดาน คือ ดานองคกรและการบริหาร และดานเพื่อนรวมงาน
จากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา พนักงานที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญ
ในการทํางานดานการปกครองบังคับบัญชาแตกตางกัน พนักงานที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยที่ มีผลตอขวัญในการทํางานดานการปกครองบังคับบัญชาและดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงานแตกตางกัน พนักงาน
ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานดานองคกรและการบริหาร
แตกตางกัน แทนแตกตางกัน และพนักงานที่ปฏิบัติงานสาขาที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญใน
การทํางานดานเพื่อนรวมงานแตกตางกัน
คําสําคัญ: ขวัญในการทํางาน พนักงานระดับปฏิบัติการ การประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงราย
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Abstract
This study aims to 1) investigate the levels of employee morale among operation staffs in Provincial
Waterworks Authority in Chiang Rai Province. 2) to compare the levels of employee morale classified according
to personal factors such as gender, age, marital status, level of education, current job position, length of
employment, salary, and branch operation of Provincial Waterworks Authority in Chiang Rai branch office, Mae
Sai branch office, Wiang Chiang Khong branch office, Thoeng branch office, Phan branch office, and Mae
Khachan branch office.
This research was conducted with a simple random sample of the population of employees in six
branches of Provincial Waterworks Authority in Chiang Rai Province. The questionnaires were distributed to 112
respondents. The data were collected and analyzed by a statistical package. The statistics used for data analysis
were frequency, percentage, standard deviation, the t-test, and F-test.
The result reveals that the overall outcome of three factors affecting employee morale among operation
staffs in Provincial Waterworks Authority in Chiang Rai Province serve at a medium level. Those factors include
reward, rule and command, and job satisfaction, respectively. Furthermore, there are only two strong influences
on employee morale among operation staffs in Provincial Waterworks Authority in Chiang Rai Province consisting
of organization and administration aspect, and colleague aspect, respectively.
The result of a hypothesis test illustrates gender differences in operation staffs influencing different
opinions toward factors of employee morale in rule and command aspect. In addition, marital status differences
in operation staffs having different opinions in factors of employee morale in rule and command aspect, and
colleague aspect. Besides, employees with different levels of education have distinction in factors of employee
morale in organization and administration aspect. Moreover, staffs with salary differences have diversity of
opinions on factors of employee morale in reward aspect. Last but not least, employees in different branch
offices have different opinions toward factors of employee morale in colleague aspect.
Keywords: Morale at Work, Operating staff, provincial waterworks authority In Chiang Rai Province

บทนํา
ปจจุบันการดําเนินงานธุรกิจตาง ๆ มีการแขงขันสูง อันเปนผลจากโลกไรพรมแดน (Globalization) แตละ
หนวยธุรกิจสามารถพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็วจากความกาวหนาของเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารตาง ๆ การ
ดําเนินงานขององคการธุรกิจ ทั้งดานผลิตภัณฑ กลุมลูกคาเปาหมาย กลยุทธดานการตลาด การจัดองคกร รูปแบบ
การบริหารจัดการ หรือเทคโนโลยี ตางมีความเสี่ยงสูงที่จะรั่วไหลไปยังธุรกิจคูแขง แตเอกลักษณอยางหนึ่งของ
องคการที่ไมสามารถลอกเลียนไดคือ บุคลากร ทุกองคการตางตองการบุคลากรที่มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมี ค วามรู ค วามสามารถ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ทัก ษะที่ ดี ก ว า คู แ ข ง ดั ง นั้ น บุ ค ลากรขององค ก ารจึ ง เป น
ทรัพยากรที่มีคา และเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหองคการประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน และทําใหองคการมี
ความไดเปรียบในการแขงขันในโลกธุรกิจ
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หากองคการธุรกิจมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาอยู แตไมสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของบุคลากรออกมาใช
หรือไมสามารถรักษาบุคลากรเหลานั้นไวได จะกอใหเกิดการสูญเสียโอกาสสําคัญในการพัฒนาองคการไป ดังนั้น
องคการตาง ๆ ในปจจุบันตางใหความสําคัญตอการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย โดยมุงเนนการพัฒนาความรู
ทักษะฝมือ และเสริมสรางขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงาน โดยเฉพาะขวัญในการทํางาน เนื่องจากเปนสิ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกและทัศนคติของพนักงานที่มีตอองคการ ซึ่งสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการแสดงออกมา
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรในองคกรจึงเปนหนาที่สําคัญยิ่งของงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย
การประปาสวนภูมิภาค เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงภายในองคกรอยางรวดเร็ว
เพื่อกาวไปสู HPO ( High Performance Organization ) หรือ องคกรที่สมรรถนะสูง ทั้งในดานของการนําเทคโนโลยี
ใหมๆ เขามาใชในการผลิตน้ําประปา จึงทําใหองคกรมีระบบการบริหารที่ทันสมัยและเขมแข็ง ภายใตวิสัยทัศน ที่วา
ผูใชน้ําประทับใจในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ แมวาการการประปาสวนภูมิภาคจะเปนหนวยงานที่ที่มีชื่อเสียงที่ดี
พอสมควร แต ก ระบวนการทํ างานยั ง ต องปรั บ ปรุ งอยู เสมอ เพื่ อ ให เกิด ประสิ ท ธิภ าพ เกิ ดความคิ ด สร า งสรรค
สามารถคิดบริการใหม หรือบริการที่มีอยูแลวทําใหผูใชน้ําพอใจ ดวยสาเหตุดังกลาว ประกอบกับเหตุผลที่วารายได
หลักของการประปาสวนภูมิภาค คือ รายไดจากคาน้ําประปา ทําใหพนักงานเกิดความวิตกกังวลในดานการทํางาน วา
จะทําผลงานออกมาไดดีหรือมากนอยเพียงใด จะทํากําไรไดมากขนาดไหน รวมถึงการทํางานภายใตการบริหารของ
ผูบังคับบัญชา ที่มีการประเมินผลการทํางานประจําป (BSc : Balance Scorecard) จึงทําใหพนักงานเกิดความวิตก
กัง วล ในการประเมิน ผล หากผูบ ริ หารไม ยุ ติธ รรมในการใหค ะแนน ซึ่ งจะมีผ ลกระทบในด านผลตอบแทนและ
ความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนงของพนักงาน ดวยปจจัยตาง ๆ เหลานี้ลวนสงผลทําให พนักงานของการประปา
สวนภูมิภาค เกิดความแตกตางในดานผลตอบแทน และความกาวหนา ซึ่งอาจเปนเหตุทําใหขวัญในการทํางานของ
พนักงานลดลงได
จากสภาพป ญ หาดั ง กล า ว ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า พนั ก งานของการประปาส ว นภู มิ ภ าค ต อ งเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงภายในองคกรเปนอยางมาก และที่สําคัญยังไมมีงานวิจัยในเรื่องปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอ
ขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงราย ที่นอกจากตองเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลงแลว ยังทําใหทราบถึงระดับขวัญของพนักงานระดับปฏิบัติการของ การประปาสวนภูมิภาค ใน
จังหวัดเชียงราย และสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของการประปาสวนภูมิภาค ในการ
นําไปพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับขวัญในการทํางานของพนักงานตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัด
เชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานพนักงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ตําแหนงงาน
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
7. ระดับเงินเดือน
8. สาขาที่ปฏิบัติงาน

ขวัญในการทํางานของพนักงาน

ปจจัยที่เกี่ยวกับงาน
1.ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหาร
2.ดานเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา
3.ดานเกี่ยวกับรางวัลตอบแทน
4. ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน
5.ดานเกี่ยวกับความพอใจในงาน
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย
ที่มา: เกียรติคุณ พลเยี่ยม, 2556
สมมุติฐาน
ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน สงผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานแตกตางกัน

วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบัติการทั้งหมด จากการประปาสวนภูมิภาค 6 สาขา ใน
จังหวัดเชียงราย จํานวน 112 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ในชวงเดือน เมษายน–พฤษภาคม 2559
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงานปจจุบัน ระยะเวลาการปฏิบัติงานเงินเดือนที่ไดรับและสาขาที่ปฏิบัติงาน ลักษณะการตอบ
แบบสอบถาม ใหผูตอบเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่เลือกจํานวน 7 ขอ
สวนที่ 2 เปนการสอบถามระดับขวัญในการทํางาน โดยใชแบบวัดระดับขวัญของ Keith Davis (อางอิงใน
วิจิตร อาวะกุล, 2536) เปนแบบสํารวจของมหาวิทยาลัยชิคาโก ที่เรียกวา Employee Inventory ซึ่งวัดขวัญในการ
ทํางาน 5 ดาน ประกอบดวย (1) ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหารงาน (2) ดานเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา
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(3) ดานเกี่ยวกับการ ใหรางวัลตอบแทน (4) ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน (5) ดานเกี่ยวกับความพอใจในงาน โดยใช
มาตรวัด 5 ระดับ ของ Likert Scale ดังนี้
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
เทากับ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
เทากับ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
เทากับ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอย
เทากับ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
เทากับ 1 คะแนน
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับขวัญในการทํางาน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ทาน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อให
ได แบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
consistency: IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม
2. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) กับพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคสาขา
พะเยา จํานวน 30 ราย เพื่อวัดความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค
(Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.95
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษาดําเนินการแจกแบบสอบถามที่สาขาตาง ๆ และเก็บคืนดวยตนเอง ทั้งหมดจํานวน 112 ราย
2. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณ เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงราย
โดยใชวิธีประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาคาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย
(Mean) และคารอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการตามแบบสอบถามวัดระดับขวัญในการ
ทํางาน ใชแบบสอบถามของ Keith Davis และใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เกณฑที่ใชในการวัดระดับคะแนน การวัดระดับคะแนนของใชแบบสอบถามของในสวนที่ 2 นี้วัดโดยการ
กําหนดเกณฑคาคะแนนตัวแปรของคาเฉลี่ย ซึ่งกําหนดระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ที่มีคะแนนแตระดับ
ออกเปนชวง ๆ ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหดวยการทําอันตรภาคชั้น (ชูศรี วงศรัตนะ, 2534) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
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 ใชคาสถิติ t-test และ F-test
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ผลการศึกษา
ตาราง 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการ
ทํางาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางาน

เพศ

𝑋

อายุ

สถานภาพ

t

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

1. ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหาร

3.58

-1.105

0.704

0.871

0.422

2.148

0.081

2. ดานการปกครองบังคับบัญชา

2.95

-2.201

0.015*

0.015

0.985

2.887

0.027*

3. ดานเกี่ยวกับการใหรางวัลตอบแทน

3.35

-0.197

0.593

0.709

0.459

0.299

0.878

4. ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน

3.69

0.751

0.743

1.395

0.253

2.887

0.026*

5. ดานเกี่ยวกับความพอใจในงาน

2.64

0.455

0.451

2.829

0.064

1.438

0.227

ปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางาน

ระดับการศึกษา

ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน

ตําแหนงงาน

F

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

1. ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหาร

0.762

0.023*

0.469

0.792

1.108

0.361

2. ดานการปกครองบังคับบัญชา

0.840

0.525

0.528

0.715

0.573

0.721

3. ดานเกี่ยวกับการใหรางวัลตอบแทน

1.212

0.310

1.309

0.272

0.487

0.785

4. ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน

1.190

0.320

0.320

0.864

2.196

0.061

5. ดานเกี่ยวกับความพอใจในงาน

0.395

0.851

0.668

0.616

1.134

0.345

ปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางาน

ระดับเงินเดือน

สาขาทีป่ ฏิบัติงาน

F

Sig.

F

Sig.

1. ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหาร

2.952

0.074

2.119

0.060

2. ดานการปกครองบังคับบัญชา

0.834

0.331

2.693

0.443

3. ดานเกี่ยวกับการใหรางวัลตอบแทน

0.769

0.015*

1.328

0.667

4. ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน

1.436

0.490

0.936

0.039*

5. ดานเกี่ยวกับความพอใจในงาน
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.541

0.429

0.648

0.847
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ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการ
ประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงราย โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้ ดานการใหรางวัลตอบแทน (X�
=3.35) ดานการปกครองบังคับบัญชา (X� =2.95) และดานความพอใจในงาน (X� =2.64) โดยปจจัยที่มีผลตอขวัญใน
การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก มีเพียง 2
ดาน คือ ดานองคกรและการบริหาร (�X =3.58) และดานเพื่อนรวมงาน (�X =3.69)
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
1. พนักงานที่มีเพศตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพียง 1
ดาน ไดแก ดานการปกครองบังคับบัญชา
2.พนักงานที่มีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 5
ดาน
3. พนักงานที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทั้ง 2 ดาน ไดแก ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงานและดานการปกครองบังคับบัญชา
4.พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เพียง 1 ดาน ไดแก ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหาร
5.พนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ย วกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้ง 5 ดาน
6.พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 5ดาน
7. พนักงานที่มีระดับเงินเดือนตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เพียง 1 ดาน ไดแก ดานเกี่ยวกับการใหรางวัลตอบแทน
8.พนักงานที่มีสาขาที่ปฏิบัติงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เพียง 1 ดาน ไดแก ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน
จากการรวบรวมความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของพนั ก งานพบว า ส ว นใหญ ไ ม มี ข อ เสนอแนะ แต พ บ
ขอเสนอแนะปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานบางประปา ดังนี้
1. ความสามัคคีเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกรหรือหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางสําเร็จและราบรื่น
2. จํ า นวนของบุ ค ลากรที่ มี ไ ม เ พี ย งพอต อ การปฏิ บัติ ง านในสาขาทํ า ให ก ารปฏิ บัติ ง านเป น ไปอย า งไม มี
ประสิทธิภาพ
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3. เสนอแนะใหมีการทํางานอยางโปรงใส ซื่อตรง ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด โดยยึด
ความยุติธรรมเปนหลักในการปฏิบัติงาน

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับตามความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอขวัญในการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายโดยรวมแลวอยูในระดับปานกลาง
สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงานผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากซึ่งสอดคลองกับนริศชา ภูกลีบ
(2555) ไดกลาวไววา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญไมนอยไปกวาความสามารถของ
ตนเอง นอยคนที่สามารถที่สามารถทํางานใหประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง
ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหารผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากซึ่งสอดคลองกับ ชยา
ภรณ วิเชียร (2549) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ไดกลาวไววา มีความรูสึกตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกรอยางแทจริง และแสดงใหเห็นถึงความ
ชัดเจนของนโยบายการบริหารงานขององคกร
ดานเกี่ยวกับการใหรางวัลตอบแทนผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง เนื่องจากการ
กําหนดคาตอบแทนและอัตราการจางของการประปาสวนภูมิภาคยังไมเพียงพอตอสภาพการณทางดานเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน นอกจากนี้สวัสดิการอื่น ๆ ที่ไดรับจากการประปาสวนภูมิภาคมีนอย เมื่อเทียบกับขาราชการ และหนวยงาน
ของรั ฐ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ สั น ติ ภ พ วงศ คิ ริ (2551) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการเสริ ม สร า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี พบวา มีความพึงพอใจในดาน
ผลตอบแทนในระดับ ปานกลาง 4 รายการ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความยุติธรรม พอใจกับ
ผลตอบแทนที่ไดรับ บริษัทไดจัดสวัสดิการตาง ๆ ไดอยางเพียงพอกับความตองการ และรายไดจากการทํางานใน
หนาที่เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
ดานเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลางเนื่องจากการ
บริหารของแตละสายงานของการประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงราย มีความแตกตางกันบางสาขาผูบังคับบัญชามี
ภาวะผูนําที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกเต็มใจในการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาแตบางสาขาผูบังคับบัญชา
ไมทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความไวใจและไมสามารถทํางานรวมกันไดอยางเต็มใจ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
นพพล ชมพูคํา (2553) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการลาออกโดยสมัครใจของแรงงานในจังหวัดเชียงใหม
พบวา ตัวแปรที่เปนสาเหตุสํ าหรับการลาออกระดั บองคก าร คือ บทบาทของผู บังคับบั ญชากับ ผูใตบัง คับบัญชา
ความสามารถในการบริหารของหัวหนางาน ดานการจัดคนใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน ดานการไดรับการสนับสนุน
ของหนวยงาน และการไมไดรับความไวใจ
ดานเกี่ยวกับความพอใจงาน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง เนื่องจากงานในการ
กํากับดูแลของแตละสาขาของการประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงราย มีความแตกตางกัน จึงสงผลทําใหความ
พอใจในงานเนื่องจากพนักงานรูสึกวางานที่ทําอยูไมสนุกเพลิดเพลิน และนาเบื่อหนายกับงานในรูปแบบเดิมๆ รวมไป
ถึงงานที่ไมสามารถพัฒนาความรูใหแกตัวพนักงานเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี (2555) ได
ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) กรณีพนักงาน
บริษัท การบินไทยฯ สํานักงานใหญ มีความพึงพอใจในดานความพึงพอใจงาน ในระดับปานกลาง ไดแก งานที่ปฏิบัติมี
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ลัก ษณะท า ทายความรู ความสามารถ รวมทั้ งมี อิ ส ระในการวางแผนการทํ า งานได ดว ยตนเองและได ใ ชค วามรู
ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่
จากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา พนักงานที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญ
ในการทํางานดานการปกครองบังคับบัญชาแตกตางกัน พนักงานที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยที่ มีผลตอขวัญในการทํางานดานการปกครองบังคับบัญชาและดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงานแตกตางกัน พนักงาน
ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานดานองคกรและการบริหาร
แตกตางกันพนักงานที่มีระดับเงินเดือนที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานดาน
การใหรางวัลตอบแทนแตก ตางกัน และพนักงานที่ปฏิบัติงานสาขาที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
ขวัญในการทํางานดานเพื่อนรวมงานแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษา ปจจั ยที่มีผลตอ ขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติก ารของการประปาสว น
ภูมิภาคในจังหวัดเชียงราย มีขอเสนอแนะที่จะนําผลการศึกษาไปใชประโยชน ดังนี้
1. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค ใน
จังหวัดเชียงราย พบวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญในดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน เนื่องจากความสัมพันธที่ดี
ระหวางกันยอมทําใหการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอยและประสบความสําเร็จไดโดยงาย ดังนั้นผูบริหารควรจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธกันในองคกร สงเสริมใหมีการทํางานเปนทีม (Team Work)
2. ดานองคกรและการบริหาร พบวา เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดี จึงทําใหพนักงานรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร และแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนของนโยบายการบริหารงาน
3. การใหรางวัลตอบแทน เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทนและอัตราการจางยังไมเพียงพอตอสภาพการณ
ทางด า นเศรษฐกิ จในปจ จุบัน ดั งนั้ น ผูบ ริห ารจึ งควรหาแนวทางพั ฒนาหรื อปรับ ปรุง ในส วนของคา ตอบแทนของ
พนักงาน เชน คาลวงเวลา คาเลาเรียนบุตร คาเชาบาน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน
4. ดานการปกครองบังคับบัญชา พบวา ผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกเต็ม
ใจในการทํา งานรว มกับผู บังคับบั ญชาแตบางสาขาผู บังคับบั ญชาไมทําให ผูใตบังคับบัญ ชาเกิ ดความไวใจและไม
สามารถทํางานรวมกันไดอยางเต็มใจ ดังนั้นผูบริหารระดับสูงควรจะมีการอบรมผูบริหารกอนที่จะเขาปฏิบัติงานจริง
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับพนักงาน
5. ดานความพอใจในงาน พบวา พนักงานสวนใหญพนักงานรูสึกวางานที่ทําอยูไมสนุกเพลิดเพลิน และนา
เบื่อ หน าย ดั งนั้ นในการกํ าหนดนโยบายเปา หมายหรือ กลยุท ธข ององค กร ผู บริ หารควรคํ านึ งความเป นจริง และ
ภาวะการณ ป จ จุ บั น ทั้ ง ภายนอกและภายในองค ก รว า พนั ก งานจะสามารถปฏิ บั ติ ง านที่ ม อบหมายให แ ก
ผูใตบังคับบัญชา ควรเปด โอกาสใหพนักงานไดใชความชํานาญ ความสามารถ และความคิดริเริ่มของตัวเอง เมื่องาน
สําเร็จจะทําใหพนักงานเกิดความพอใจในการทํางานมากขึ้น นอกจากนั้นควรมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน รวมทั้งการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน (Rotation) เพื่อลดความเบื่อหนายในการทํางานและกระตุนความ
กระตือรือรนในการทํางานดวย
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6. จากผลการทดสอบสมมุติฐาน ที่พบปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่
มีผลตอขวัญในการทํางานอยางแตกตางกันนั้น องคกรควรหาแนวทางที่หลากหลายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใหเกิดขวัญในการทํางานที่ดีตอไป
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1.การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัด
เชียงรายในการศึกษาครั้งตอไปควรไดมีการศึกษาเปรียบเทียบขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ
การประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัดอื่น ๆ หรือหนวยงานอื่น ๆ วามีขวัญในการทํางานอยูในระดับใด มีความเหมือนหรือ
มีความแตกตางกันอยางไร เพื่อที่จะไดทราบขอมูลที่หลากหลาย
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา ณ จุดหนึ่งของเวลา (Cross-sectional study) ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป
ควรเก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ดร.บุญญานุช ชีวา
เกียรติยิ่งยง อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูซึ่งกรุณาใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจแกไข
ขอบกพรอ งตา ง ๆ จนการศึก ษาคน ควา ดว ยตนเองฉบับ นี้เสร็จ สมบูร ณด วยดี ผู เขี ยนขอกราบขอบพระคุณ ทา น
อาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ทานเจาของเอกสารงานวิจัยทุกทาน ที่ผูศึกษาไดนํามาอางอิงในการทําวิจัย และคณะ
ผูเชี่ยวชาญที่ตรวจแกไขแบบสอบถามตลอดจนเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่เปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอด และขอบพระคุณคณาจารยคณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทานที่ใหความรู ใหความชวยเหลือและคําแนะนํา
ตาง ๆ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณใน
ที่สุด
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ผูศึกษาไดพยายามทุมเทและตั้งใจทําอยางดีที่สุด หากมีสิ่งใดขาดตก
บกพรอง หรือผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ฉบับนี้จะเปนประโยชนกับผูที่สนใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงห
ปารค เชียงราย (จํากัด) ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย พนักงานของบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)
จํานวน 207 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จํานวน 207 ฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) วิเคราะหสัมประ
สิทธิ์สหสัมพันธ และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการวิจัยพบวา
พนักงานของบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) สวนใหญเปนเพศชาย อายุต่ํากวา 30 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ป ตําแหนง
พนักงานระดับปฏิบัติการมีความคิดเห็นตอลักษณะงานของบริษัท สิงหปารค เชียงราย (จํากัด) ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีระดับความผูกพันตอปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากเชนกันจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ระดับการศึกษา
รายไดตอเดือน ตําแหนงงานมีระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และลักษณะงานของพนักงานมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ความผูกพันตอองคกร สิงหปารคเชียงราย

Abstract
The purpose of this independent study is to investigate job characteristics and factors affecting
organizational commitment of employees of Singha Park Chiang Rai, Singha Corporation Co., Ltd. The data was
collected from 207 people through the questionnaires and analyzed by using the statistical analysis including
frequency, percentage, mean, standard deviation, analysis of variance (One-way ANOVA), correlation analysis,
and data table analysis.
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The result shows that the majority of employees in Singha Park Chiang Rai are male aged less than 30
years old with a bachelor’s degree, marital status, in the monthly income group of 10,001-15,000 Baht with 15 years of work experience, and a position of full-time regular staff. The overall outcome of job characteristics is
placed at a high level. Furthermore, the overall outcome of the factors influencing employees’ organizational
commitment in Singha Park Chiang Rai is of great importance. The result of a hypothesis test reveals that the
differences in ages, levels of education, monthly income, and job positions affect the organizational commitment
of employees with a statistical significance level of 0.05. Lastly, the result also shows significant correlation
between job characteristics and levels of employees’ organizational commitment in Singha Park Chiang Rai,
Singha Corporation Co., Ltd. with a significance level of 0.05
Keywords: Organizational Commitment of Employees, Singha Park Chiang Rai

บทนํา
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เนื่องมาจากความกาวล้ําของเทคโนโลยีสงผลกระทบอยาง
มากตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทําใหการเปลี่ยนผานจากยุคอุตสาหกรรมสูยุคแนวคิดและมีการติดตอ
สื่อสารกันอยูตลอดเวลา (Hyperconnected digital age) (ศรีรัตน รัษฐปานะ, 2557) จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ
กาวกระโดดมีการแขงขันทางธุรกิจที่สูง ดังนั้นภาคธุรกิจควรใหความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมภายในองคกร โดย
การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากองคกร (Organization) คือ กลุมบุคคลมารวมตัวกัน มีกิจกรรม
รวมกัน ณ สถานที่แหงหนึ่งโดยมีจุดมุงหมายหรือผลประโยชนรวมกันและมีการแบงงานกันทําตามความรับผิดชอบ
เพื่อดําเนินไปสูจุดหมายที่วางไว (Lewis, 1987 อางอิงใน อรอนงค สวัสดิ์บุรี, 2555) ดังนั้นบุคลากรจึงเปนตัวแปรที่
สําคัญในการสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน ทําหนาที่บริหารทรัพยากรอื่น ๆ จนสามารถบรรลุเปาหมาย จึง
กลาวไดวา บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยสามารถสรางคุณคาของระบบการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคได
นั่นเอง
การดําเนินงานขององคกรธุรกิจสมัยใหมจะมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อความมั่นคง การเติบโต ผลกําไร
และความรับผิดชอบตอสังคม การที่จะดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวนั้น ควรมีหลัก
แนวคิด 10 M เพื่อความสําเร็จ คือ Man (คน) Money (เงิน) Material (วัสดุอุปกรณ) Method (วิธีการ) Minute (เวลา)
Machine (เครื่องจักรกล) Marketing (การตลาด) Management (การจัดการ) Motivation (การกระตุนจูงใจ) และ
Morale (ขวัญหรือวัฒธรรมองคกร) (สมชาติ กิจยรรยง, 2558) ซึ่งการบริหารงานบุคคลนั้น องคกรจําเปนตองใชทุน
ทรัพยและระยะเวลาในการสรรหา คัดเลือก ฝกอบรมและพัฒนา สิ่งที่ตองตระหนักอยูเสมอ คือ เมื่อไดมาแลวทํา
อยางไรจึงจะพัฒนาบุคลากรพรอมจูงใจใหเขาอุทิศกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญาใหแกงาน และจะทํา
อยางไรจึงจะรักษาบุคลากรเหลานั้นอยูกับองคกรไดยาวนานที่สุด ดวยเหตุนี้ความผูกพันตอองคกรจึงมีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงในการตอบโจทยดังกลาว
เพราะความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) จะเปนทัศนคติที่แสดงออกถึงความคิด ความรูสึก
ที่ส งผลโดยตรงตอ ความพึง พอใจในบทบาทหน า ที่ ทํา ให เกิ ดการทํ างานเป นที ม และจะมี ผลตอ ต อผลิต ภาพและ
คุณภาพของงานตามมาภายหลัง ดังนั้นการสรางความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) จึงเปนวิธีการ
หนึ่งที่ชวยทําใหพนักงานเกิดความผูกพันกับองคกรได (ณัช อุษาคณารักษ, 2554)
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บริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) หรือที่ในอดีตรูจักกันในนามไรบุญรอดฯ เปนบริษัทในเครือของ บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ (จํากัด) ถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อ 30 ปที่ผานมา โดยมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิจัยปรับปรุง
พันธุขาวบารเลย แลวนําไปสงเสริมเกษตรกรบริเวณเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยพื้นที่บางสวนที่เปนเนิน
เขาไมสามารถใชเครื่องจักรกลขนาดใหญได ก็ไดดําเนินการผลิตไมผล พืชผัก เห็ด ปศุสัตว และอุตสาหกรรมแปรรูป
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตแบบครบวงจร ปจจุบัน บริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) ไดปรับแผนการดําเนินกิจการ
ใหม มีการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และกระแส
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งในการดําเนินงานดังกลาวเปนรูปแบบการจัดการฟารมขนาดใหญที่มี
ปจจัยสภาพแวดลอมดานภูมิอากาศและระยะเวลาเปนตัวกําหนดคุณภาพและปริมาณของผลผลิตจึงตองอาศัยความ
มุงมั่นทุมเทและเสียสละของบุคลากรเปนสําคัญ จากการดําเนินงานที่ผานมามักพบปญหาดานการประสานความ
รวมมือและความตอเนื่องของงานซึ่งยังไมดีเทาที่ควร สาเหตุอาจเนื่องมาจากบุคลากรมีหลากหลายสาขา มีปจจัยสวน
บุค คลและลั กษณะงานที่ แ ตกต างกั นมี รายได แ ละความกา วหน า แตกตา งกัน แต ก็ยั ง ไม ส ามารถรั บรู ไ ดจ ากการ
แสดงออกที่ชัดเจน ทําให
ผูศึกษาเกิดความแรงจูงใจและสนใจที่จะศึกษาความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร ตามทฤษฎีเกี่ยวกับ
แรงจูงใจของ Maslow (1970 อางอิงใน สุรางค โควตระกูล, 2554) ที่กลาวถึงความตองการของมนุษย 5 ระดับ ทฤษฎี
Z ของอูชิ (Ouchi, 1981 อางอิงใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ม.ป.ป.) ที่เนนทักษะการทํางาน สรางแรงกระตุน
ภายใน ทฤษฎีแนวความคิดของ Hersberg (1968 อางอิงใน มยุรี สุคนธทรัพย, 2554, หนา 7-9) ที่กลาวถึงปจจัยที่
สรางความรูสึกผูกพันสวนบุคคลของพนักงานในองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของงานสูงสุด และทฤษฎีของดรัก
เกอร (Drucker, 2552 : สุธี พนาวร, ผูแปล) โดยใหความสําคัญกับกลยุทธ ในการควบคุมการปฏิบัติงานจากสามัญ
สํานึก มากกวาการควบคุมจากภายนอก
ดังนั้นการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท สิงหปารคเชียงราย
(จํากัด) จะทําใหทราบถึงระดับความผูกพันและปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร และผลการ
ศึกษาวิจัยที่ไดสามารถเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
เพื่ อ เป น ขอ มู ลให ผูบ ริ ห ารพิ จารณาและตระหนั กถึ ง ความสํ า คัญ ด า นทุ น มนุ ษ ยใ นองค กรให ปฏิ บัติง านได อย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
6. รายไดตอเดือน

ความผูกพันตอองคกร
1. ความเสียสละและทุมเทตอองคกร
2. มีทัศนคติและความตองการเปน
สมาชิกภาพขององคกร
3. ความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมาย
ขององคกร

ปจจัยดานลักษณะงาน
1. ความมีอิสระในการทํางาน
2. ความสําคัญและทาทายในงาน
3. ความรับผิดชอบในงาน
4. ความกาวหนาในงาน
5. การมีสวนรวมทุกขรวมสุขในงาน
6. การติดตอสื่อสารในงาน
ภาพ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

คําถามการวิจัย
1. มีปจจัยอะไรที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)
2. ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) เปนอยางไร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)
แตกตางกัน
2. ปจจัยดานลักษณะงานที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท
สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) ที่แตกตางกัน

วิธีการศึกษา
การวิจัย นี้เป นการศึ กษาปจจั ยที่มี ผลตอความผูกพั นต อองคกรของพนั กงานบริ ษัท สิง หปารคเชียงราย
(จํากัด) มีวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้
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ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานทั้งหมดตั้งแตระดับประจํารายเดือนขึ้นไปที่ปฏิบัติงานในบริษัท
สิงหปารคเชียงราย จํากัด จํานวน 207 คน ซึ่งเปนการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) (คํานาย อภิปรัชญา
สกุล, 2558, หนา 78)
การพัฒนาและการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ศึกษา ตํารา บทความ และขอมูลจากเว็บไซตที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารธุรกิจ
สมัยใหม แรงจูงใจ ความผูกพันในองคกร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห เ พื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการ ออกแบบสอบถาม เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม คํ า ถาม
วัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ปจ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม ได แก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และตําแหนงงาน
ตอนที่ 2 ลักษณะงานของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) เปนขอคําถามที่มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s Rating Scale) (คํานาย
อภิปรัชญาสกุล, 2558, หนา 117) คือ
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ใหน้ําหนักคะแนน 5
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ใหน้ําหนักคะแนน 4
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง ใหน้ําหนักคะแนน 3
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
ใหน้ําหนักคะแนน 2
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด ใหน้ําหนักคะแนน 1
ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารค เชียงราย (จํากัด)
เปนขอคําถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s
Rating Scale) (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558, หนา 117) คือ
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ใหน้ําหนักคะแนน 5
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ใหน้ําหนักคะแนน 4
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง ใหน้ําหนักคะแนน 3
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
ใหน้ําหนักคะแนน 2
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด ใหน้ําหนักคะแนน 1
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดาน
ความผูกพันตอองคกร
3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนําเพื่อความสมบูรณของ
เนื้อหา รวมทั้งการใชภาษาที่เหมาะสม
4. การตรวจสอบเครื่องมือ
4.1 เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเนื้อหาและ
ความหมาะสมของคําถามใหไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index Of Consistency : IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม
4.2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองใชจํานวน 30 ชุด และ
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นํามาวิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient – α) ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งแสดง
ความสัมพันธของคําตอบจากแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95
5. นําแบบสอบถาม ไปใชกับกลุมประชากรจริง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการคนควาดวยตนเอง คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
รายไดตอเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และตําแหนงงาน
ตอนที่ 2 ลักษณะงานของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)
ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยไดจัดทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)
เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนอตอพนักงานของบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)ดวยตนเอง เพื่อขอความ
รวมมือในการกรอกรายละเอียดในแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยขอรับแบบสอบถามคืนตามวันเวลาที่กําหนด โดยไดแบบสอบถามคืนครบ ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลทั้งหมดและลงรหัสแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
4. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาพิจารณาคัดเลือกความถูกตอง ครบถวนสมบูรณในการกรอกแบบสอบถาม
บันทึก และวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
(µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการบรรยาย
5. ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย โดยการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคชั้น (Range) โดย
แบงเปน 5 ชวงเทา ๆ กัน มีรายละเอียด ดังนี้
สูตรความกวางอันตรภาคชั้น

= ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.80

เกณฑในการแปรผล มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นมาก
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ระดับความคิดเห็นนอย
ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
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วิธีการวิเคราะหขอมูล
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการเก็ บ รวบรวมจากแบบสอบถามนํ า ข อ มู ล มาวิ เ คราะห ท างสถิ ติ พื้ น ฐานด ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (µ)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558, หนา 116-125) เพื่อการวิเคราะห ดังนี้
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช คือ ความถี่ และรอยละ
2.ลักษณะงานของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) สถิติที่ใช คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารค เชียงราย (จํากัด) สถิติที่ใช คือ
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ขอเสนอแนะ สรุปเปนการบรรยาย
5. การทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใชคือ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และการ
วิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้
พนักงานของบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) สวนใหญเปนเพศชาย (54.1%) อายุต่ํากวา 30 ป (49.3%) มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี (54.1%) สถานภาพสมรส (48.8%) รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท (32.9%) มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ป (58%) และตําแหนงพนักงานระดับปฏิบัติการ (82.1%)

ภาพ 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานลักษณะงานที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร
ลักษณะงานของบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอลักษณะงานของบริษัท
สิงหปารค เชียงราย (จํากัด) ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอ
ลักษณะงานที่มีการติดตอสื่อสารกับสวนงานอื่น ๆ ในระดับมาก รองลงมา คือ มีความคิดเห็นตองานที่ตองมีความ
รับผิดชอบที่ตองใชทักษะ ความชํานาญ ความรู ในศาสตรที่เรียนมาในระดับมาก
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ภาพ 3 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอควมผูกพันตอองคกร
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) พบวา ในภาพรวม
พนักงานมีความผูกพันอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอย คือ พนักงานมีความผูกพันตอปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อมั่น
และยอมรับในเปาหมายขององคกร ดานความเสียสละและทุมเทตอองคกร และดานทัศนคติและความตองการเปน
สมาชิกภาพขององคกร ตามลําดับ

ภาพ 4 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานความเสียสละและทุมเทตอองคกร
ดา นความเสีย สละและทุม เทตอ องคก ร พบวา พนั กงานมีค วามผู กพั นในภาพรวมอยูใ นระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานเต็มใจและยินดีกับเพื่อนรวมงานที่มีความกาวหนาในงาน หากเขามีความสามารถ
ชวยเหลือองคกรไดดีกวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมา คือ พนักงานมีความพยายามแสวงหาความรูและ
เทคนิคใหม ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองและเพื่อพัฒนาองคกรอยูตลอดเวลา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
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ภาพ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติและความตองการเปนสมาชิกภาพขององคกร
ดานทัศนคติและความตองการเปนสมาชิกภาพขององคกร พบวา พนักงานมีความผูกพันในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เมื่อพนักงานมีอายุงานมากขึ้น ยิ่งรูสึกรักและมีความผูกพันกับองคกรนี้
มากยิ่งขึ้น มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมา คือ พนักงานจะรูสึกผิดเมื่อใชบริการหรือผลิตภัณฑของบริษัท
คูแขง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก

ภาพ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคกร
ดานความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคกร พบวา พนักงานมีความผูกพันในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานภูมิใจที่มีโอกาสไดเปนสวนหนึ่งของบุคลากรขององคกร บริษัท สิงหปาร
คเชี ยงราย (จํ ากั ด) มีค วามคิด เห็น อยูใ นระดับ มากที่สุ ด รองลงมา คือ พนั กงานพอใจและเชื่ อมั่ นวา องคกรนี้จ ะ
เจริญเติบโตกาวหนายิ่งขึ้นไปอีก มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
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การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลตอระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงห
ปารค เชียงราย (จํากัด) พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ตําแหนงงานมีระดับความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ สถานภาพ และระยะเวลาการปฏิบัติงานมีระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การเปรียบเทียบลักษณะงานของพนักงานมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกร ของพนักงานบริษัท
สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) พบวา ลักษณะงานของพนักงานมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการศึกษา
จากการสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
ลักษณะงานของบริษัท สิงหปารค เชียงราย (จํากัด) พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอลักษณะงานที่มีการ
ติดตอสื่อสารกับสวนงานอื่น ๆ และมีความคิดเห็นตองานที่ตองมีความรับผิดชอบที่ตองใชทักษะ ความรู ความชํานาญ
ในระดั บมาก อาจจะเป นเพราะว าการทํา งานในองค กรขนาดใหญ ที่มี ลัก ษณะเปน ธุรกิ จเกษตรเชิ งท องเที่ ยว ซึ่ ง
จําเปนตองใหขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ ดังนั้นการติดตอประสานงานภายในองคกร การมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การใชทักษะความรูความสามารถ จึงมีประโยชนตอการทํางานเปนอยางมาก ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับผลการศึกษาของพิรินทรชา สมานสินธุ (2554) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความผูกพันของ
พนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท เบสท เพอฟอรแมนซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด พบวา ดานปจจัยลักษณะงาน พบวา
พนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอ
ความสําคัญของลักษณะงานที่รับผิดชอบ การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชา งานที่มีโอกาสติดตอ
สัมพันธกับผูอื่น ความเขาใจกระบวนการ อยูในระดับมาก
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) พบวา ในภาพรวม
พนักงานมีความผูกพันอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานความ
เสียสละและทุมเทตอองคกร พบวา พนักงานเต็มใจและยินดีกับเพื่อนรวมงานที่มีความกาวหนาในงาน หากเขามี
ความสามารถชวยเหลือ องค กรไดดีก วา ดานทั ศนคติและความต องการเป นสมาชิก ภาพขององคก ร พบวา เมื่ อ
พนักงานมีอายุงานมากขึ้น ยิ่งรูสึกรักและมีความผูกพันกับองคกรนี้มากยิ่งขึ้น และดานความเชื่อมั่นและยอมรับใน
เปาหมายขององคกร พบวา พนักงานภูมิใจที่มีโอกาสไดเปนสวนหนึ่งของบุคลากรขององคกร บริษัท สิงหปารคเชียง
ราย (จํากัด) และพนักงานพอใจและเชื่อมั่นวาองคกรนี้จะเจริญเติบโตกาวหนายิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้เพราะบริษัท สิงหปาร
คเชียงราย (จํากัด) เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรขนาดใหญในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัท สิงหปาร
คเชียงราย (จํากัด) ไดทุมเทการพัฒนาองคกร และพัฒนาบุคลากรตามกลยุทธองคกรที่กําหนดไว จึงทําใหพนักงานมี
ความภูมิใจที่มีโอกาสไดเปนสวนหนึ่งขององคกร และเมื่อพนักงานมีอายุงานมากขึ้น ยิ่งรูสึกรักและมีความผูกพันกับ
องคกรนี้มากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตามสิ่งที่ทําใหพนักงานมีความรูสึกผูกพันตอองคกร คือ การที่ผูบริหารใหความสําคัญตอพนักงาน
ทุกระดับ ทําใหพนักงานรูสึกมีความมั่นคงทั้งรางกายและจิตใจ มีการบริหารจัดการคาตอบแทนตาง ๆ ดวยความ
ยุติธรรมและเหมาะสมกับความรูความสามารถไดอยางชัดเจน สอดคลองกับแนวคิดของ Allen and Meyer (1990
อางอิงใน แสงเดือน รักษาใจ, 2554, หนา 13) ไดกลาววาพนักงานมีความผูกพันดานความรูสึก คือ ประสบการณใน
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การทํางาน ไดแก ขอบเขตความทาทายของงาน บทบาท และเปาหมายที่ถูกกําหนดไวอยางชัดเจน การไดรับความเทา
เทียมกัน การมีความรูสึกวาเปนคนสําคัญขององคการ และแนวคิดของ Melcrum (2005 อางอิงใน แสงเดือน รักษาใจ
, 2554, หนา 18) สรุปวาความผูกพันตอองคการนั้น ประกอบดวย ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาโดยตรง ความเชื่อมั่น
ตอองคการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ วัฒนธรรมองคการ การสื่อสารในองคการ อิทธิพลของงาน ความเขาใจใน
ธุรกิจ โอกาสในความกาวหนา และคานิยมองคการ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของประจวบ คงอินทร
(2554) ไดศึ ก ษาป จจั ย ที่มี ผ ลต อ ระดับ ความผูก พั นต อ องค การของพนั ก งาน กรณี ศึ กษา : กลุ ม บริ ษัท พี รพั ฒ น
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ ความผูกพันของพนักงานทั้ง 7 ดาน อันไดแก ภาวะผูนํ า
(Leadership) วัฒนธรรมหรือจุดมุงหมายขององคการ (Culture/Purpose) คาตอบแทนโดยรวม (Total Compensation)
ความสัมพันธ (Relationship) ลักษณะงาน (Work activity) คุณภาพชีวิต (Quality of life) และโอกาสที่ไดรับ
(Opportunity) มีความสัมพันธกันกับความผูกพันตอองคการของพนักงานในระดับมาก และผลการวิจัยของพิรินทรชา
สมานสินธุ (2554) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความผูกพันของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท เบสท
เพอฟอรแมนซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด พบวา พนักงานมีระดับความผูกพันตอองคการในระดับมาก ทั้งดานมีความภูมิใจ
และความรูสึกมีความเต็มใจที่จะใชความรู ความสามารถและประสบการณเพื่อใหงานขององคการประสบความสําเร็จ
การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลตอระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงห
ปารค เชียงราย (จํากัด) พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ตําแหนงงานมีระดับความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารค เชียงราย (จํากัด) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น ควรรักษาระดับความผูกพันนี้ไวโดยใหความสําคัญในเรื่องการมอบหมายงานที่มีความสําคัญ ตรงกับความรู
ความสามารถ รวมทั้งการใหรางวัลที่เหมาะสมและยุติธรรม ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการทดสอบสมมติฐาน
งานวิจัยของจันทนา เสียงเจริญ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย
จํากัด(มหาชน) พบวาอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน และอัตรา
เงินเดือนของพนักงานที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยของ
อิชยา โสมนัส (2556, หนา 93-95) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางาน ภาวะผูนํา และความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุมธุรกิจพลังงาน พบวา พนักงานที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
และอายุงานที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับผลการ
ทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยของวรารักษ ลีเลิศพันธ (2557) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ตางกัน มีปจจัยดานความผูกพันตอ
องคการแตกตางกัน
การเปรียบเทียบลักษณะงานของพนักงานมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกร ของพนักงาน
บริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) พบวา มีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวาพนักงาน มีความรูสึกวาบริษัทใหความเปนอิสระในการทํางาน มีความกาวหนาใน
งาน มีสวนรวมทุกขรวมสุขและชวยแกไขปญหาและอุปสรรคกับองคกร จึงทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกรใน
ระดับมาก ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยของวิลาสิณี ศรีไวพจน (2556) ที่ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางความผูกพันองคการกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเขตอําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ภายในเขตอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการทดสอบ
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สมมติฐานของงานวิจัยของวรารักษ ลีเลิศพันธ (2557) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยลักษณะงานกับปจจัยดานความ
ผูกพันตอองคการมีความสัมพันธในระดับมาก
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาวิจัย
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคกรดวยความเต็มใจและมีความทุมเท
พยายามอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร ดังนั้นการรักษาความตอเนื่องของความผูกพันตอองคกรนี้ ผูวิจัย
ไดคนพบขอเสนอแนะ(จากแบบสอบถามปลายเปด อายุกลุมประชากร 31 ปขึ้นไปจํานวน 105 คน) ดังนี้
1. ควรจัดใหมีหลักประกันชีวิต สวัสดิการที่ดี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพแกพนักงานและมีรานคาสวัสดิการ
2. ควรจัดใหมีกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกรและพนักงาน พนักงานกับพนักงานในแตละ
แผนก เชน กีฬาสีสัมพันธ และการมีสโมสรหรือโรงรับประทานอาหารรวมกัน
3. ควรสร า งแรงจู ง ใจภายในองค ก ร ด ว ยการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี แ ละให ค วามสํ า คั ญ กั บ พนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความตองการพื้นฐานของพนักงาน (ขอมูลดานทัศนคติและสมาชิกภาพ : ยังอยูในระดับต่ําใน
กลุม)
4. ควรปรับปรุงโครงสรางองคกรและบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี เหมาะสม และเปนรูปธรรม นําไปสูองคกร
แหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง สนับสนุนการทํางานเปนทีม เปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการทํางาน การ
แลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการทํางาน (ขอมูลดานลักษณะงาน : การเสนอแนวคิดอยูในระดับต่ําสุด
ในกลุม)
5. ควรตระหนักถึงทุนมนุษยที่องคกรไดลงทุนไป พนักงานที่ไดผานหวงความยากลําบาก รวมทุกขรวมสุข
และรวมพัฒนาองคกรมาเปนระยะเวลาที่ยาวนานควรไดรับโอกาสที่เหมาะสมในการใชความรูความสามารถและ
ประสบการณที่มีอ ยู ชว ยกันพั ฒนาองคกรและเพื่อคงไวซึ่ง ดานค านิยม วัฒนธรรมและจริยธรรมองคกรที่ ดีโดย
ภาพรวม(ขอมูลดานทัศนคติและสมาชิกภาพ : ยังอยูในระดับต่ําในกลุม)
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียง
ราย (จํากัด)
2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) ในดาน
โครงสรางองคกร วัฒนธรรมองคกร ภาวะผูนํา
3. ควรศึกษาการสรางการมีสวนรวมและความสัมพันธที่ดีที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท
สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)” ฉบับนี้สําเร็จลุงลวงไดดวยดีโดยไดรับความกรุณา จาก ดร.สุจิตรา วสุวัต อาจารยที่
ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองที่ไดกรุณาใหคําแนะนําปรึกษา พรอมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ขอบกพรอง
ตาง ๆ จนทําใหเสร็จสมบูรณ ซึ่งตองขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณทานเจาของเอกสารงานวิจัยทุกทานตลอดจนคณะผูเชี่ยวชาญที่ไดกรุณาตรวจทานแกไข
แบบสอบถาม
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ขอขอบพระคุณทานผูบริหารบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) ที่ไดเห็นคุณคาของงานวิจัยและพิจารณา
อนุมัติใหดําเนินการวิจัย
ขอขอบพระคุณบุคลากรของบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)และผูที่เกี่ยวของทุกทานที่มีสวนรวมและ
เกี่ยวของในการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้
ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเปนกําลังใจใหดวยดีเสมอมา
คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอมอบใหแดบิดา มารดา ผูใหชีวิต
รวมทั้งคณาจารยผูที่ใหการศึกษาอบรมสั่งสอนใหมีความรูอันทรงคุณคาตลอดจนองคกรอันเปนที่รักยิ่ง ที่ไดหลอ
หลอมและใหโอกาสแกขาพเจาไดเรียนรูงานมาตลอด 30 ป
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ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินนโยบายของเทศบาลเมือง
ดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
Factor Determining Satisfaction of People in Dokkhamtai Municipality,
Muang, Phayao
ปวีณา ศรีชัย 1* และ ปยะพงษ แสงแกว2
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Paweena Srichai1* and Piyapong Sangkaew2
บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวม แรงจูงใจ และความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลเมื องดอกคํ า ใต ในป 2558.ผลการศึ ก ษาเพื่ อ นํ า ไปปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานตามนโยบาย และ
ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนมากขึ้น จากการเปดตาราง Krejcie and Morgan ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอรเช็นต กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เทากับ 375 ตัวอยาง ใน 26 หมูบาน คาสถิติที่ใชใน
การนําเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ไดแก คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Division) และคาสหสัมพันธ (Correlation) ตามลําดับ ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
อายุระหวาง 40 – 49 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับจาง อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาล 15 ปขี้นไป มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท เมื่อพิจารณาการมีสวนรวม แรงจูงใจในการมีสวนรวม และความพึงพอใจตอนโยบาย
ทั้ ง 5.ด า น.พบว า ระดั บ การมี ส ว นร ว มและระดั บ แรงจู ง ใจ และความพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอีย ดของการมี สว นรว มและลั กษณะความสัม พันธ ตอ ลักษณะของบุคคล พบว าระดับ การมีส วนรวมของ
ประชาชนดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม และระดับการมีสวนรวมดานความมั่นคงและการรักษา
ความสงบภายในอยูในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับการศึกษา และรายได นั่นก็
หมายความวา กลุมประชาชนที่มีการศึกษานอย และรายไดต่ํา จะมีสวนรวมในนโยบายทั้ง 2 ดานคอนขางต่ํา เมื่อ
พิจารณาถึงระดับความพึงพอใจกับลักษณะของประชากรก็พบวาระดับความพึงพอใจดานการบริหารจัดการทาง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม, ดานความมั่นคงและการรักษาความสงบภายใน และดานการสงเสริมการบริหารจัดการที่
ดี ข ององค ก ารให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั บ เพศ,ระดั บ การศึ ก ษา และรายได แต มี
ความสัมพันธตรงกันขามกับอายุของประชาชน นั่นก็หมายความวาเพศหญิง ผูที่มีระดับการศึกษาจะมีความพึงพอใจ
ตอนโยบายทั้ง 3 ดานคอนขางมาก อยางไรก็ตามกลุมผูสูงอายุกลับมีความพึงพอใจตอนโยบายทั้ง 3 ดานคอนขาง
นอย ผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา ควรสงเสริมกลุมประชาชนชาย ผูสูงอายุ และผูมีระดับการศึกษา และรายไดนอย เขา
มามีส วนรว มในการดํา เนิ นนโยบายของเทศบาลเมื องดอกคํา ใต ให มากขึ้ น โดยเฉพาะในดา นบริห ารจัด การทาง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดานความมั่นคงและการรักษาความสงบภายในและการจัดการ
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คําสําคัญ: ความพึงพอใจ นโยบาย เทศบาลเมืองดอกคําใต พะเยา

Abstract
This research is to study the participation, motivation and satisfaction of people in Dokkhamtai
Municipality, Muang, Phayao province in 2005. Based on the Krejcie and Morgan at 95 percentage of the
confidence, there are 375 samples corrected from 26 villages in Dokhamtai municipality area. Statistics mainly
used to present results of this study are Percentage, Mean, Standard Deviation and Correlation. First, it is found
that most people participating in this study are women, between 40-49 years old, bachelor degree graduates,
and daily workers. They have lived the area over 15 years and earned income less than 10,000 baht a month.
Secondly, people in Dokkhamtai, overall, have high level of participation, motivation and satisfaction with policies
that have been implemented. While looking closer in the detail, participation levels of the people in (i) Social
development,education and culture policies and (ii) Stability and maintaining order are relatively low at medium
level. In addition, they also positively relate to the levels of education and income. This means groups of low
level education and low income people have less participation in both policies. When examining the level of
satisfaction of people toward the (i) Resources management and environment, (ii) Stability and maintaining order
and , (iii) Promoting better management of organizational efficiency, they are positively correlated to gender and
education while negatively relating to the age of Dokkhamtai people. This means that the women and higher
income people have higher level of satisfaction on these three policies implemented. Based on this study,
advertisement toward groups of men, elderly and low income people is important in order to raise the
participation and satisfaction of them.
Keywords: Saitisfaction, Polity, Muang Dokkhamtai Sub-district Municpality, Phayao

บทนํา
เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) เทศบาล พ.ศ.
2496 มีฐานะเปนนิติบุคคลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชนในพื้นที่ตามอํานาจ
หนาที่ของการกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นอยางตอเนื่อง
เทศบาลเมืองดอกคําใตไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลดอกคําใต เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลและไดเปลี่ยนแปลงฐานะ
จากเทศบาลตําบลดอกคําใตเปนเทศบาลเมืองดอกคําใต ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มิถุนายน
พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับตามกฎหมายตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป ภายใตการบริหารงานของ
นายกเทศมนตรีไดมีนโยบายในการพัฒนาที่โดดเดน ไดแก นโยบายสรางเมืองดอกคําใตใหเปนเมืองนาอยูมีแนวทางใน
การพัฒนา คือ ปรับปรุงภูมิทัศนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหเปนสถานที่พักผอนและออกกําลังกายใหครอบคลุมทุกชุมชน
โครงการพัฒนาปรับปรุงใหลําน้ํารองชางใสสะอาดไมมีวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลสามารถใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมทางน้ํา
และใชประโยชนจากลําน้ําไดตลอดทั้งป โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางตามถนน ที่สาธารณะและติดตั้งสัญญาณ
จราจรใหทั่วถึงครอบคลุมทุกชุมชน, นโยบายดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ และผูดอยโอกาสมี
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แนวทางในการพั ฒนา คื อ สง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ผู สู งอายุมี ก ารรวมกลุม ทํ ากิ จ กรรมรว มกัน เปน ประจํ า การ
สงเคราะหเบี้ยยั งชี พผูสู งอายุ ผู พิก าร ผูติด เชื้อ และผูด อยโอกาสอยางโปร งใส ทั่ วถึง และเป นธรรม การให การ
ชวยเหลือดานที่อยูอาศัยแกผูยากไรและผูประสบภัย ตองเปนไปอยางรวดเร็วและเปนธรรม การแกไขปญหาความ
เดือดรอนของผูประสบภัยหรือภัยธรรมชาติตองดําเนินการทันทีที่ทราบเหตุการณ เพื่อเปนการบรรเทาความเดือนรอน
ในเบื้ อ งต น โดยมี ศู น ย บ ริ ก ารรั บ แจ ง เหตุ ยานพาหนะพร อ มวั ส ดุ อุ ป กรณ ตลอด 24 ชั่ ว โมง, นโยบายด า นการ
สาธารณสุขมีแนวทางในการพัฒนา คือ สงเสริมและสนับสนุนโครงการสรางสุขภาพดีถวนหนา สงเสริมและสนับสนุน
โครงการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ของเทศบาลอยางตอเนื่อง สงเสริมใหประชาชนรูจักการ
เสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตั้งแตวัยเด็กโดยสนับสนุนกิจกรรมอนามัยโรงเรียน สงเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ถึง แม วา เทศบาลเมื องดอกคํ าใตไ ดมี นโยบายการบริห ารงานของเทศบาลที่จ ะพั ฒนาท องถิ่น ให มีค วาม
สมบูรณในทุกดาน แตในภาพรวมขององคกรปกครองในทองถิ่น ก็ยังพบปญหาในการบริหารงานและการพัฒนาของ
โครงสรางพื้นฐานเนื่องจากงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีอยูจํากัด ทําใหการพัฒนายังไมทั่วถึงยังตองประสบปญหา
กั บ บางพื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งดอกคํ า ใต ที่ยั ง ไม ไ ด ป รั บ ปรุ ง เช น ถนนคั บ แคบชํ า รุ ด เสี ย หาย,การติ ด ตั้ ง ไฟฟ า
สาธารณะใหแสงสวางยังไมทั่วถึง, การระบายน้ําและน้ําทวมขัง รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนบางสวนไมมีงานทํา
และบางสวนขาดอาชีพเสริม เปนตน ที่ผานมามีการศึกษาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้ในแตละพื้นที่ ไมวาจะเปน
เรื่อ งการวางแผนยุ ทธศาสตรก ารพัฒนา, การบริ หารจัด การบ านเมื องที่ดี เพื่ อสนองต อสภาพปญ หาและความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองดอกคําใตแลวก็ตาม ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น อันจะนําไปสู
แนวทางในการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งจะมีสวนชวยในการสงเสริมใหเทศบาลเมืองดอกคําใตไดรับการยอมรับ
จากประชาชนในดานการบริการและยอมรับนโยบายตรงกับความตองการของประชาชน
ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินนโยบาย
ของเทศบาลเมืองดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพราะเนื่องจากผูศึกษาเปนพนักงานของเทศบาลเมือง
ดอกคําใต ทั้งยังมีภูมิลําเนาของตนเองเปนคนในพื้นที่จึงอยากนําผลจากวิจัยในครั้งนี้ชวยเหลือประชาชนตอบแทนและ
สํานึกรักในบานเกิดของตนเอง โดยผูศึกษาจะทําการศึกษาในสวนของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
5 ดาน ประกอบดวย 1) พัฒนาเศรษฐกิจ 2) พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 3) บริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 4) ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 5) สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่น (อปท.) เพื่อประโยชนของเทศบาล
เมืองดอกคําใตที่จะไดนําผลการศึกษาไปกําหนดนโยบาย และหาแนวทางในการแกปญหาเพื่อตอบสนองปญหาและ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ในกํากับการดูแลของเทศบาลเมืองดอกคําใตตอไป การศึกษาครั้งนี้ตองการ
ประเมินผลสําเร็จของนโยบายผูบริหารเทศบาลเมืองดอกคําใต ในปงบประมาณ 2558 โดยพยายามเชื่อมโยงระหวาง
ปจจัยที่ทําใหโครงการที่เทศบาลเมืองดอกคําใตสรางขึ้น โดดเดนและประสบความสําเร็จ การศึกษาครั้งนี้จะเนนการ
รับรู รับทราบ และการเขาไปมีบทบาทของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ทั้งผูบริหาร, ผูดําเนินโนบาย และประชาชนผูมีสวนได
สวนเสียในนโยบายดังกลาว ในการศึกษาครั้งนี้จะใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคําใต เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและสํารวจดังกลาว จัดทําเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาและทําการรวบรวมและพัฒนาออกมาใหเปนแนวนโยบาย เพื่อที่จะสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
รวมทั้งสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ตามเจตนารมณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางแทจริง
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วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินนโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใต ประจําป
งบประมาณ 2558
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจและการมีสวนรวมของประชาชนกับการ
ดําเนินนโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใต ประจําปงบประมาณ 2558

กรอบแนวคิด
จากการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินนโยบายของเทศบาลเมือง
ดอกคําใต” ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย(2548) ดังนี้
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการอยูอาศัย รายได การมีสวนรวม
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการดําเนินนโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใตตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ระยะเวลาการอยูอาศัย
- รายได
- การมีสวนรวม

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของประชาชนตอ
นโยบายของเทศบาลเมืองดอกคํา ใตตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน ไดแก
1) พัฒนาเศรษฐกิจ
2)พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม
3) บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4) ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย
5) สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการให
มีประสิทธิภาพ

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในเขตพื้นที่การกํากับดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
จํานวน 13,444 คน จาก 26 หมูบาน (ที่มา: สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองดอกคําใต 2558)
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size )
กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตพื้นที่การกํากับดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคําใต อําเภอดอก
คําใต จังหวัดพะเยา ประมาณการโดยการเปดตาราง Krejcie and Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเช็นต ไดกลุม
ตัวอยางเทากับ 375 คน การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจะใชวิธีแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)
และสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Sampling)
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เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชแบบสอบถามผสม (Mixed Form) คือมีทั้งแบบสอบถามแบบปลายปด
(Closed Form) และแบบปลายเปด (Opened Form)
การสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไป ได แ ก เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ ระยะเวลาการอยู อ าศั ย รายได ของผู ต อบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทการมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการตามนโยบายทั้ง 5 ดานของเทศบาล
เมืองดอกคําใตและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลเมือง
ดอกคําใต
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจตอการมีสวนรวมของโครงการ ตามนโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใต
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย และการศึกษาคนควาที่เกี่ยวของ
กับเทศบาลเมืองดอกคําใต ไดแก หนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย ตลอดจนสืบคนผานเว็บไซต และสถิติตางๆที่
เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับทําการศึกษา
2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางทั้งหมด จากจํานวนที่
กําหนด 375 ชุด โดยใชแบบสอบถาม(Questionnaire) ปอนขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลา
การอยูอาศัย รายได ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ(Percentage) แลวนํา
ผลที่ไดมาแปลผล นําเสนอในรูปแบบตาราง
2. การวิเคราะหตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการตามนโยบายทั้ง 5 ดาน
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยหาคาเฉลี่ย
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิ เคราะห ต อนที่ 3 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนทั้ ง 5 ด า น เป น แบบมาตราส ว น
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. การวิเคราะหตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของประชาชนทั้ง 5 ดาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
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สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชเปนสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คาที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ไดแก รอยละ(Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) และคาสหสัมพันธ (Correlation)

ผลการศึกษา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 54.40 อายุระหวาง 40 – 49 ปรอยละ 32.30 การศึกษา
ระดับปริญญาตรีรอยละ 39.50 ประกอบอาชีพรับจางรอยละ 39.50 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาล 15 ป
ขึ้นไป รอยละ 77.30 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 10,000 บาทรอยละ 41.90
ตาราง 1 แสดงผลระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินตามนโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใต

x

S.D.

ระดับการมีสว นรวม

1. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.57

0.73

มาก

2. ดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

3.38

0.73

ปานกลาง

3.ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

3.51

0.75

มาก

4.ดานความมั่นคงและการรักษาความสงบภายใน

3.40

0.87

ปานกลาง

5. ดานการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการใหมี
ประสิทธิภาพ

3.44

0.84

มาก

เฉลี่ยรวม

3.46

0.78

มาก

บทบาทการมีสว นรวม

จากตาราง 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสวนรวมในการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาล
ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม 3.46) เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา การมีสวนรวม ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ, ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการ
ใหมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก ในทางตรงกันขามการมีสวนรวมในดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
และดานความมั่นคงและการรักษาความสงบภายใน กลับมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับปานกลาง
เทานั้น
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ตาราง 2 แสดงผลระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินนโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใต

x

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.55

0.86

มาก

2. ดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

3.50

0.85

มาก

3. ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

3.47

0.82

มาก

4. ดานความมั่นคงและการรักษาความสงบภายใน

4.09

0.84

มาก

5. ดานการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการใหมี
ประสิทธิภาพ

3.85

0.80

มาก

เฉลี่ยรวม

3.69

0.83

มาก

ความพึงพอใจ

จากตาราง 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตาม
นโยบายของเทศบาล โดยภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม
3.69)
ตาราง 3 แสดงระดับแรงจูงใจตอการมีสวนรวมของโครงการตามนโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใต

x

S.D.

ระดับแรงจูงใจ

1. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.61

0.69

มาก

2. ดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

3.53

0.73

มาก

3. ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

3.64

0.76

มาก

4. ดานความมั่นคงและการรักษาความสงบภายใน

3.50

0.73

มาก

5. ดานการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการใหมี
ประสิทธิภาพ

3.45

0.74

มาก

3.55

0.73

มาก

แรงจูงใจ

เฉลี่ยรวม
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จากตาราง 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีแรงจูงใจการมีสวนรวมตอการดําเนินงานตามนโยบาย
ของเทศบาล โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจ (คาเฉลี่ยรวม 3.55) เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ดาน
บริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.64) รองลงมาคือ ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ (คาเฉลี่ย 3.61) และทุกดานมีแรงจูงใจอยูในระดับมากเชนกัน
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการ
ดําเนินนโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใต

1.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

.318**

ลักษณะของบุคคล
อายุ
ระดับ
การศึกษา
.158**
.103*

2.ดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม
3.ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
4.ด า นความมั่ น คงและการรั ก ษาความสงบ
ภายใน
5.ดานการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีของ
องคการใหมีประสิทธิภาพ

.044

.085

.223**

.301**

.026

-.042

.211**

.316**

.133**

-.090

.155**

.300**

.190**

-.094

-.127*

.213**

ระดับการมีสว นรวมของประชาชน ตอ
นโยบายทั้ง 5 ดาน

เพศ

รายได
ตอเดือน
.281**

5

หมายเหตุ : ** มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01,* มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตาราง 4 พบวา เพศมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมดานการพัฒนาเศรษฐกิจ, ดานความมั่นคงและ
การรักษาความสงบภายใน และดานการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการใหมีประสิทธิภาพ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และมีคาสหสัมพันธเทากับ 0.318, 0.133 และ 0.190 ตามลําดับ นั่นก็หมายความวาเพศหญิงจะมีสวน
รวมมากกวาเพศชายในโครงการดานพัฒนาเศรษฐกิจ, ดานความมั่นคงและการรักษาความสงบภายใน และดานการ
สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการใหมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคําใต
เมื่อพิจารณาตัวแปรทางดานอายุพบวามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนดานพัฒนาเศรษฐกิจ
เทานั้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ 0.158 นั่นก็หมายความวาเมื่อประชาชนมีอายุ
มากขึ้นก็จะสนใจในการมีสวนรวมตอนโยบายทางดานเศรษฐกิจมากขึ้นเชนกัน
ดานระดับการศึกษา พบวาเมื่อประชาชนมีการศึกษามากขึ้นก็จะมีสวนรวมในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ, ดาน
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม, ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และดานความมั่นคง
และการรักษาความสงบภายในมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ 0.103, 0.223,
0.211 และ 0.155 ตามลําดับ แตเปนที่นาแปลกใจวาเมื่อประชาชนที่มีการศึกษาเพิ่มขึ้นกลับมีสวนรวมในดานการ
สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการใหมีประสิทธิภาพลดลง
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ในดานรายไดผลการศึกษาพบวาคาสหสัมพันธเปนไปตามที่คาดหวัง(มีเครื่องหมายบวก)ในทุกดาน และมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นั่นก็หมายความวาเมื่อประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นก็จะมีแนวโนมที่จะมีสวนรวมในนโยบายของ
เทศบาลเมืองดอกคําใตมากขึ้น
จากตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความสัมพันธตอ ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการดําเนินโครงการของเทศบาลเมืองดอกคําใต
ความพึงพอใจของประชาชน
ตอนโยบายทั้ง 5 ดาน

เพศ

1.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

.009

2.ดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม
3.ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
4.ด า นความมั่ น คงและการรั ก ษาความสงบ
ภายใน
5.ดานการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีของ
องคการใหมีประสิทธิภาพ

.098

ลักษณะของบุคคล
อายุ
ระดับ
การศึกษา
-.029
.012
.125*

รายได
ตอเดือน
.169**

-.084

.235**

.150**

-.031

.076

.353**

.115*

-.161**

.320**

.316**

.389**

-.033

.415**

.289**

หมายเหตุ : ** มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01,* มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตาราง 5 พบวา เพศหญิงมีความพึงพอใจตอนโยบาย ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม,
ด า นความมั่ น คงและการรั ก ษาความสงบภายใน และด า นการส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การที่ ดี ข ององค ก ารให มี
ประสิทธิภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.10 และ 0.05
ขณะที่อายุผลตอความพึงพอใจดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม และดานความมั่นคงและการ
รักษาความสงบภายใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 และ 0.05 ตามลําดับ แสดงวากลุมประชากรมีอายุมากขึ้นก็
จะทําใหมีระดับความพึงพอใจที่นอยลงนั่นเอง
ระดับการศึกษา, รายได มีผลตอความพึงพอใจตอนโยบายทั้ง 5 ดานในทิศทางเดียวกัน ดานความมั่นคงและ
การรักษาความสงบภายใน และดานการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการใหมีประสิทธิภาพ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 นั่นก็หมายความวากลุมที่มีการศึกษามีความพึงพอใจมากตอนโยบายทั้ง 2 ดาน
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สรุปผลการศึกษา
ถึ ง แม ว า ประชาชนจะมี ส ว นร ว มในระดั บ มากแต เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า ด า นการพั ฒ นาสั ง คม
การศึกษาและวัฒนธรรม, ดานความมั่นคงและการรักษาความสงบภายใน อยูในระดับปานกลางเทานั้น และมีความ
แตกต างกั น ไปตามเพศ, ระดั บ การศึ ก ษา และรายได ข องประชาชน นั่ นก็ ห มายความว า เพศชาย ประชาชนที่ มี
การศึกษาและรายไดต่ํา จะมีสวนรวมในนโยบายทั้ง 5 ดานคอนขางต่ํา
ในกลุมเพศชายและกลุมมีรายไดนอยที่มีสวนรวมคอนขางนอย อาจจะเกิดจากเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ ซึ่ง
สวนใหญจะประกอบอาชีพรับจาง เกษตรกรรม เมื่อเทศบาลมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพศชายคือผูที่ตองออกไปทํางาน
นอกบานจึงไมคอยมีโอกาสเขามารวมกิจกรรม เพื่อเปนการเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนกลุมนี้มากขึ้น
เทศบาลเมืองดอกคําใต ควรใหขอมูลขาวสารโดยใชชองทางตางๆ เชน เอกสารสื่อสิ่งพิมพ ประชาสัมพันธเสียงตาม
สาย และการแจงขาวสารตามหมูบาน เปนตน
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจอยูในระดับมาก แตเมื่อดูความสัมพันธในแตละดานของนโยบายพบวา ระดับ
ความพึงพอใจดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม, ดานความมั่นคงและการรักษาความสงบภายใน และ
ดานการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการใหมีประสิทธิภาพจะสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับประชากรเพศ
หญิง, ระดับการศึกษาและรายได แตมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับระดับอายุ เทศบาลควรใหการสงเสริมใน
การดําเนินงานโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงประชาชนในพื้นที่กํากับดูแลใหมากขึ้นกวาเดิม จะชวยทําใหผูบริหาร
พนักงานเจาหนาที่เทศบาลเมืองดอกคําใต มีความใกลชิดกับประชาชนมากขึ้น ไดรับทราบความตองการและปญหาที่
แทจริง ทั้งยังเปนการสรางสังคมใหนาอยูเสริมสรางใหประชาชน รวมคิด รวมตัดสินใจ
การศึกษานอยกลับมีบทบาทนอยอาจเปนเพราะผูที่มีการศึกษานอยเปนผูใชแรงงาน ฉะนั้นการมีสวนรวมจึง
มัก เป นเพศหญิง ซึ่ง บางคนไมมี งานทํ า เป นแมบ า น เมื่ อ ทางเทศบาลมีกิ จกรรมและขอความร วมมือ ในการจัด ทํ า
โครงการจึงไดรับความรวมมือจากเพศหญิงเปนสวนใหญ อีกทั้งเทศบาลเองยังสงเสริมบทบาทกลุมสตรี พัฒนา
ศักยภาพของกลุมสตรีเพื่อใหโอกาสสตรีทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคําใตไดมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพ เชน
การเย็บผา เย็บหมวก การถนอมอาหารเปนตน จึงเปนที่มาของการมีสวนรวมมากในเพศหญิง
รายไดมากก็มีความพึงพอใจมาก อาจเปนเพราะคนสวนใหญเมื่อมีรายไดมาก การศึกษาก็จะสูงมีความเขาใจ
และมีการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของเทศบาล เมื่อศึกษาแลวเกิดความเขาใจและเห็นผลงานที่ออกมาดีจึง
เกิดความพึงพอใจในนโยบายของเทศบาล
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ทําใหทราบถึงความคิดเห็นประชาชนตอความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินนโยบาย
ของเทศบาลเมืองดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน ซึ่งควรมีการพัฒนา
เพื่อปรับปรุงองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ควรจัดการประชุมในรอบปงบประมาณอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นรวมกัน
ปรับปรุงและแกไขปญหา
2. ควรประชาสัมพันธแจงรายละเอียดของการจัดทําโครงการในการพัฒนาตามนโยบายของเทศบาลใหเห็น
เดนชัดขึ้นแจงกอนและหลังการจัดทําโครงการทุกครั้งชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดทําใหชัดเจนและเขาใจมากยิ่งขึ้น
3. ควรสงเสริมใหเพศชายเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตามขอมูลมีสวนรวม
คอนขางนอย
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.ปยะพงษ แสงแกว
อาจารยที่ปรึกษาที่ทานไดสละเวลาอันมีคา ใหคําปรึกษา แนะนําตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ และติดตามดวย
ความเอาใจใสและใหกําลังใจแกผูศึกษา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอก
ราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบคุณประชาชนในเขตพื้นที่การกํากับดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคําใต อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา ตลอดจนผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล เจาหนาที่ พนักงานจางทุกทานที่ไมไดเอยนาม ที่ใหความ
รวมมือในการใหขอมูล และตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานและพัฒนา
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา และเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของที่ตองการศึกษา
หรื อ นํ า ข อ มู ล ไปใช ป ระโยชน ใ นการพั ฒ นาพื้ น ที่ เทศบาลเมื อ งดอกคํ า ใต ใ ห มี ค วามเจริ ญ ประชาชนได รั บ ความ
สะดวกสบายจากการอยูอาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น เพื่อเปนการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย
ความผิดพลาดประการใดเกิดขึน้ กับการวิจัยและเปนความรับผิดชอบของขาพเจาทั้งสิ้น (ปวีณา ศรีชัย1)
หมายเหตุ สัดสวนผลงานระหวางขาพเจาและดร.ปยะพงษ แสงแกว ( 100: 0 เปอรเซ็นต)
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ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน
โทรศัพทมือถือของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา
Customer Satisfaction on GSB Mobile Financial Services-The Case the Case
Study of GSB Phayao Branch
ปรียานุช กัณตา 1* และ ปยพงษ แสงแกว2
23

Preyanut Kanta1* and Piyapong Sangkaew2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงิน
ผานโทรศัพทมือถือ(Mobile Banking) ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา” มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคาร
ออมสิน การศึกษาคนควาดวยตนเองเลมนี้เปนงานวิจัยเชิงเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และระเบียบวิธีวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางที่ใชคือ ลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา
จํานวน 400 คน และเก็บขอมูลดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)และใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้
ผลการศึกษาสรุปไดวา ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26-35 ป โดยมี
สถานภาพสวนใหญ โสด สําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท
และประกอบอาชีพ เป นพนั กงานบริษัทเอกชน สวนใหญได รูจั กแหลง ขอมู ลการใหบ ริก ารจากการให บริก ารของ
พนักงาน โดยเลือกบริการสถานที่บาน/ที่พัก ในชวงเวลา 18.00-23.59 น. ใชธุรกรรมทางการเงินในการจายชําระคา
สินคาและคาบริการตาง ๆ โดยมีเหตุผลในการเลือกใชคือมีความสะดวกในการทําธุรกรรมได 24 ชั่วโมง ความพึง
พอใจในการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญโดยรวมทุกดาน
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ดานราคา (Price) ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) และดานสภาพแวดลอมการบริการ (Physical Evidence) นอกจากนั้นยังพบความพึงพอใจทั้ง 7
ดาน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน นั่นหมายความวากลุมผูใชบริการเพศหญิง อายุ ระดับการศึกษาและรายได
ของประชากรมีผลทําใหความพึงพอใจทั้ง7ดานของลูกคาเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ธุรกรรมการเงินผานโทรศัพทมือถือ ธนาคารออมสิน
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Abstract
This independent research has two objectives. First, it is to study the satisfaction of customers in using
GSB Mobile Financial Services. Second, it is to find out what factors determine whether the customers will use
GSB Mobile Financial Services. Descriptive statistics are mainly used in this study to show the results. Based on
the Toro and Yamane’s sample calculation, there are 400 samples who are customers of GSB, Phayao branch.
Questionnaire is used to correct the data by applying purposive sampling method.
The results of this study show that customers who participate in this study mainly are females, around
26-35 years old. Mostly, they are single and earn bachelor degree and have salary around 10,001-20,000
baht a month. They also work in private companies and know GSB Mobile Financial Services via GSB staffs.
Time that they access to the GSB Mobile service is between 6.00-11.59 p.m. They use GSB Mobile service for
paying the bills as it is more convenient and they can do it anytime (24 hours). Regarding the GSB customers’
satisfaction, this study shows the customers have high level of satisfaction in Price, Product and Physical
evidence. In addition, it is found that the satisfactions on 7Ps are correlated to customers’ characteristics. It
means if the customers are female, elder and have higher level of education and income, they will have higher
level of satisfaction in all categories of 7Ps
Keywords: Satisfaction, Marketing mix(7Ps), Mobile Financial Services, The Government Savings Bank Phayao

บทนํา
ในโลกยุคปจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารเปลี่ยนแปลงและถูกพัฒนาอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยพัฒนาควบคูไปกับการสื่อสารซึ่งสงผลตอการดําเนินธุรกิจทางดานการเงินการธนาคาร Mobile Banking
เทคโนโลยีธนาคารผานระบบโทรศัพทมือถือเปนเทคโนโลยีใหม ที่เปนชองทางในการติดตอระหวางลูกคากับธนาคาร
ดวยสภาพสังคมของคนเมืองสวนใหญที่มีแตความเรงรีบ และเวลาที่ไปทําธุรกรรมที่ธนาคารผูใชบริการก็ตองการ
ความสะดวกและรวดเร็ว ดวยขอจํากัดของเวลาในการทําธุรกรรมอาจทําใหเกิดความรูสึกไมพอใจ เมื่อมีสถานการณ
อยางนี้เกิดขึ้นจึงสงผลใหธนาคารพาณิชยตองมีกลยุทธเกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีใหม โดยการเขาใชบริการ
ของธนาคารผานโทรศัพทมือถือ ใหบริการดานเงินฝาก เชน การสอบถามยอดคงเหลือ โอนเงินระหวางบัญชี โอนเงิน
ไปยังบุคคลอื่น ชําระคาสินคาและบริการ ดูขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย และบริการดานสินเชื่อ ซึ่ง
ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ทั้งทางดานความสะดวกสบาย
และสามารถประหยัดเวลาได
การทําธุรกรรมการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น (ธนาคารกสิกรไทย,2556) จาก
เดิมไดมีการใชระบบ Internet-Banking กอนที่จะพัฒนาเปน Mobile Banking ปจจุบันไดพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อทํา
ให Mobile Banking รองรับการใชงานกับ Brower และผาน Application บนมือถือระบบปฏิบัติการ ios และ Android
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ธนาคารออมสินไดพัฒนาแอปพลิเคชั่น Mymo by GSB เพื่อการแขงขัน
กับสถาบันการเงินตางๆ ใหมีความทันสมัยมากขึ้นและสามารถอํานวยความสะดวกสบายใหกับลูกคาใชงานงาย
ตอบสนองการเขาใชบริการทําธุรกรรมการเงินไดทันที ทุกที่และทุกเวลา อีกทั้งยังสงผลในการใหบริการของธนาคาร
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ซึ่งมุงเนนความสําคัญของกลุมผูบริโภคใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการขยายฐานลูกคาและสรางคุณคาในการใหบริการซึ่ง
กอใหเกิดความประทับใจ
บริการธนาคารออมสินผานทางโทรศัพทมือถือ หรือ Mymo by GSB เปนชองทางการใหบริการธนาคารผาน
โทรศัพทมือถือที่พัฒนาบริการธนาคารทางมือถือที่ใชสะดวกสําหรับผูใชบริการ เนื่องจากเปนการใหบริการธุรกรรม
ทางการเงิ น ผ า นโทรศั พ ท มื อ ถื อ ที่ ใ ช ไ ด ทุ ก เครื่ อ งและทุ ก เครื อ ข า ย พร อ มใช ง านได ทั น ที ด ว ยบริ ก ารเมนู บ น
โทรศัพทมือถือที่สามารถทําใหการทําธุรกรรมการเงินเปนเรื่องที่สะดวก (ธนาคารออมสิน,2559) การเพิ่มชองทาง
บริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือนั้น เปนชองทางที่เพิ่มลูกคารายใหมและสามารถรักษาฐานลูกคารายเกาไวไดใน
การใชบริการจะไมมีขอจํากัดดานเวลา เนื่องจากบริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือเปดใหบริการได 24 ชั่วโมงตอวัน
สามารถเขาใชบริการจากที่ไหนก็ได ซึ่งบริการทางธนาคารไดจัดใหแกลูกคาเปนการเพิ่มความสะดวกสบายใหกับ
ลูกคาเหมือนกับไปใชบริการธนาคารดวยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
การทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ในการทําธุรกรรมทางการเงินโดยใช
รูปแบบ One Stop Service เปนการใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความ
สะดวกและรวดเร็วในการใชบริการ จึงทําใหผูศึกษาสนใจศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการธุรกรรมทาง
การเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา จะเปนขอมูลที่เปนประโยชน
โดยตรงตอธนาคารออมสิน จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนโดยตรงตอธนาคารออมสิน ซึ่งขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอธนาคารผูใชบริการในการนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของบริการ เพื่อใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือลูกคาธนาคาร
ออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของลูกคา
ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1.ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดตอเดือน

ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน
โทรศัพทมือถือ (Mobile Banking)
ของธนาคารออมสิน สาขาพะเยา

2.ปจจัยสวนประสมการตลาดการบริการ
– ดานผลิตภัณฑ (Product)
– ดานราคา (Price)

วิธีการศึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ในครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เปนวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางที่ใชคือ ลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จํานวน 400 คน
และเก็บขอมูลดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสถิติ Chi-Square
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชศึกษา คือ ผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา
2. ตัวอยางที่ใชศึกษาเลือกประชากร โดยวิธีการสุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งใชตารางสําเร็จ
รูปของ Yamane (1973) ที่กําหนดวาประชากรมากกวา 10,000 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาด
เคลื่อน ±5% ไดขนาดกลุมตัวอยางที่สามารถเชื่อถือได คือจํานวน 385 คน และจะเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน
400 ชุด
การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยเก็บแบบสอบ
ถามดวยตนเองจากลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาพะเยา การเลือกกลุมตัวอยางในวันจันทร สัปดาหที่ 1
และสัปดาหที่ 3 ของเดือน เมษายน และเดือน พฤษภาคม 2559 ซึ่งแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 3
สวน คือ
- สวนที่ 1 เปนขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายไดตอเดือน
- สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ
ของธนาคารออมสิน ประกอบดวย ทราบแหลงขอมูล ชวงเวลาในการใชบริการ สถานที่ใชบริการ ประเภทของการใช
บริการ และเหตุผลของการใชบริการ
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- สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ธนาคารออมสินประกอบดวยสวนประสมทางดานการตลาด 7 Ps
สมมติฐาน
การตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสินแตกตางกัน
ตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล

ผลการศึกษา
จากการลงพื้นที่ทําการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเลือกใช
บริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา
1. ผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา
ที่ทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26-35 ป คิดเปนรอยละ 61.00 โดยมีสถานภาพสวนใหญ
โสด คิดเปนรอยละ 47.50 มีระดับการศึกษา อยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.50 มีอาชีพพนักงานเอกชน
คิดเปนรอยละ 45.00 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 60.50
2.ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของลูกคาธนาคารออม
สิน สาขาพะเยา สวนใหญรับทราบแหลงขอมูลการใหบริการ จากการใหบริการของพนักงาน คิดเปนรอยละ 48.00
เลือกบริการสถานที่บาน/ที่พัก คิดเปนรอยละ 44.80 ในชวงเวลา18.00-23.00 น. คิดเปนรอยละ 48.80 ใชธุรกรรม
ทางการเงินในการจายชําระคาสินคาและคาบริการตาง ๆ คิดเปนรอยละ 22.00 โดยมีวัตถุประสงคในการเลือกใชคือ
มีความสะดวกในการทําธุรกรรมได 24 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 46.20
3.ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความพึงพอใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของลูกคา
ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา ประกอบดวยสวนประสมทางดานการตลาด 7 Ps ระดับการตัดสินใจ แบบมาตรสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด โดยหาคาเฉลี่ย X และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที่ 1 : ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคา
ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7

ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทาง
การเงินผานโทรศัพทมือถือของลูกคาธนาคารออมสิน
สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา
ดานผลิตภัณฑ (Product)
ดานราคา (Price)
ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
ดานสงเสริมการตลาด( Promotion)
ดานผูใหบริการ ( People)
ดานสภาพแวดลอมการบริการ ( Physical Evidence )
ดานกระบวนการบริการ ( Process )
รวม
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X

S.D

ระดับที่มีผล

4.11
4.43
3.98
3.79
3.72
4.08
4.04

0.73
0.72
0.92
0.91
0.77
0.90
0.54

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

4.02

0.78

มาก
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จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ
ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากX ( ) เทากับ 4.02 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ดานราคา (Price) มีคาเฉลี่ยประมาณ ( X )
เทากับ 4.43 รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) มีคาเฉลี่ยประมาณ ( X ) เทากับ 4.11 และดานสภาพแวดลอม
การบริการ (Physical Evidence ) มีคาเฉลี่ยประมาณ ( X ) เทากับ 4.08 และดานกระบวนการบริการ ( Process ) ที่มี
คาเฉลี่ยเทากันประมาณ X
( ) เทากับ 4.04 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 2 ลําดับ คือ ดานสงเสริมการตลาด(
Promotion) คาเฉลี่ยประมาณ ( X ) เทากับ 3.79 และดานดานผูใหบริการ ( People) มีคาเฉลี่ยประมาณ ( X ) เทากับ
3.72 ตามลําดับ
ปจจัยสวนประสมการตลาดการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการธุรกรรม
การเงินผานโทรศัพทมือถือของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา ผลการวิเคราะหในแตละดานมีดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ลูกคามีความพึง
พอใจ อยูในระดับมากทุกเรื่อง เรียงลําดับความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก การบริการธุรกรรมทางการเงินผาน
โทรศัพทมือถือ สามารถเขาใชบริการทางการเงินไดตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมาคือ มีมาตรฐานการใหบริการที่ถูกตอง
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก มีบริการแจงเตือนรายงานธุรกรรมทางการเงินผาน Application แสดงวา ดาน
ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกใชบริการของธนาคาร ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใหบริการของ
ธนาคารออมสินตรงกับความตองการของกลุมลูกคาทุกกลุมมีการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว ไมซับซอน
2. ดานราคา พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ลูกคามีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากทุกเรื่อง เรียงลาดับความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก มีอัตราคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมทางการเงิน
ถูกกวาใชบริการที่เคานเตอร รองลงมาคือ ไมเสียคาบริการในการดูขอมูลรายการเดินบัญชียอนหลัง (Statement)
ทั้งนี้อาจเปนเพราะทางธนาคารมีการคิดคาธรรมเนียมตางๆ มีความเหมาะสมกับรายการที่ลูกคามาใชบริการ
3. ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก มีขั้นตอนในการ
สมัครไมซับซอน / รวดเร็ว / ปลอดภัย รองลงมาคือ มีความสะดวกในการสมัครใชบริการผานทุกสาขาของธนาคาร
ออมสิน แสดงวา ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ ทั้งนี้การใหบริการที่ลูกคายังตองเดินทางไปสมัครใชบริการ
ดวยตนเองที่สาขากอนที่จะสามารถเขาใชบริการดวยตนเองที่
4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
สวนใหญลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก ความพึงพอใจดานธุรกรรมลูกคาสามารถโอนเงินขามเขต
ภายในธนาคารเดียวกัน ฟรี 5ครั้ง / เดือน รองลงมาคือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธของการใหบริการอยางตอเนื่อง
และมีการแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธกับสิทธิพิเศษตางๆ อยางสม่ําเสมอ ตามลําดับ ทั้งนี้ดานการสงเสริม
การตลาดนั้นมีสวนสําคัญในการที่จะทําใหลูกคาหันมาสนใจในการเขาใชบริการของธนาคารออมสิน
5. ดานบุคลากร พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ลูกคามีความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก พนักงาน Call Center ใหบริการตลอด 24
ชั่วโมง รองลงมาคือ พนักงานที่ใหบริการมีความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธ และลําดับสุดทายคือ พนักงานธนาคาร
มีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําการใชงานไดและแกไขปญหาอยางถูกตองและรวดเร็ว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ลูกคามองวา พนักงานที่ทําหนาที่ใหบริการของธนาคารออมสินนั้น จะตองมีความรูความสามารถในการใหบริการ
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มีคุณภาพการใหบริการ รวมไปถึงบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ ยิ้มแยมแจมใส ราเริง อัธยาศัยดีและมีความเสมอภาคกับ
กลุมลูกคาทุกกลุมระดับ
6. ดานสภาพแวดลอมการบริการ พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
ลูกคา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกเรื่อง เรียงลาดับความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ทานสามารถทําธุรกรรม
ทางการเงินไดอยางรวดเร็ว ไมซับซอน รองลงมาคือ การประมวลผลการทํารายการตางๆ สามารถทําไดอยางรวดเร็ว
ชองทางหลากหลายในการเขาใชบริการ เชน สมารทโฟน แทปเล็ท และลําดับสุดทายทานสามารถใชบริการไดตลอด
24ชั่วโมง ทั้งนี้กระบวนการใหบริการมีความสําคัญตอการใหบริการแกลูกคา เพราะในการตอดตอใชบริการของลูกคา
นั้น จะตองรับทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการใหบริการที่สามารถทําใหลูกคามีความเขาใจอยางถูกตอง เพื่อใหลูกคา
เกิดความประทับใจ
7. ดานสภาพแวดลอมการบริการ พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกเรื่อง เรียงลาดับความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ชื่อเสียงและภาพลักษณของ
ธนาคารออมสินมีความนาเชื่อถือ รองลงมาคือ ธนาคารออมสินใหความสําคัญกับมาตรฐานของ ระบบการรักษา
ความปลอดภัย และรั กษาความลั บ ของลู กค าในการใช งานทางโทรศัพ ทมื อถื อ และลํ าดั บสุ ดท ายคือ Application
มีลักษณะสวยงามและทันสมัย
ตารางที่ 2 : วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล และปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่สง ผลตอความพึงพอใจของผูใ ชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมอื ถือของลูกคาธนาคารออมสิน สาขา
พะเยา จังหวัดพะเยา

หมายเหตุ: ความเชื่อมั่น ณ ระดับนัยสําคัญ **0.05, * 0.01
จากการวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานพบวาความพึงพอใจตอการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน
โทรศัพทมือถือมีทุกดานยกเวนดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับเพศของผูใชบริการ นั้นก็หมายความวาหากเปนเพศ
หญิงจะความสัมพันธกับสวนประสบการตลาด ในการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคา
ธนาคารออมสินมากกวาเพศชายทั้ง 6 ดานไดแกดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริม
การตลาด ( Promotion) ดานผูใหบริการ ( People) ดานสภาพแวดลอมการบริการ ( Physical Evidence ) และดาน
กระบวนการบริการ ( Process ) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
ด า นอายุ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ส ว นประสบการตลาด ในการเลื อ กใช บ ริ ก ารธุ รกรรมทางการเงิ น ผ า น
โทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน ทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทาง
การจัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด( Promotion) ดานผูใหบริการ ( People) ดานสภาพแวดลอมการบริการ
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( Physical Evidence) และดานกระบวนการบริการ (Process) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
ดานสถานภาพ มีค วามสั มพัน ธกั บส วนประสบการตลาด ในการเลือกใชบริการธุ รกรรมทางการเงินผาน
โทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน 2 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product)และดานชองทางการจัดจําหนาย
(Place) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว แตดานราคา (Price) ดานสงเสริมการตลาด( Promotion) ดานผูใหบริการ
( People) ดานสภาพแวดลอมการบริการ ( Physical Evidence ) และดานกระบวนการบริการ ( Process ) ไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว
ดานระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับสวนประสบการตลาด ในการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน
โทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน ทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทาง
การจัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด ( Promotion) ดานผูใหบริการ ( People) ดานสภาพแวดลอมการ
บริการ ( Physical Evidence) และดานกระบวนการบริการ (Process) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
ด า นรายได มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ส ว นประสบการตลาด ในการเลื อกใช บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นผ า น
โทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสินทั้ง 7 ดานไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการ
จัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด( Promotion) ดานผูใหบริการ ( People) ดานสภาพแวดลอมการบริการ
(Physical Evidence ) และดานกระบวนการบริการ ( Process ) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจเลื อ กใช บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า น
โทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา
1. ข อ มู ล ลั ก ษณะด า นประชากรศาสตร ผลการศึ ก ษาพบว า ผู ใ ช บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า น
โทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26-35 ป โดยมี
สถานภาพสวนใหญ โสด สําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท
และประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จากขอมูลในขางตน สามารถอภิปรายไดวา ผูใชบริการธุรกรรมทาง
การเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา สวนใหญเปนกลุมคนวัยทํางาน
ใชชีวิตตามกระแสสังคมที่ทุกวันนี้จะทําธุรกรรมทางการเงินก็ไมตองไปธนาคารใหยุงยาก เสียเวลา โดยเลือกบริการ
ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ที่บาน/ที่พัก ในชวงเวลา 18.00-23.59 น. สวนใหญใช
ธุรกรรมทางการเงินในการจายชําระคาสินคาและคาบริการตาง ๆ ซึ่งสามารถเขาใชงานผานแอปพลิเคชั่นตางๆของ
ธนาคารที่มีความสะดวกในการทําธุรกรรมได 24 ชั่วโมง ซึ่งสอดคลองกับ ชัชฎาภรณ เดชาเสถียร(2557)ศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-33 ป มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน15,001–25,000 บาท โดยสวนใหญประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน อีกทั้งสวนใหญรูจักบริการ KTB Netbank จากตัวเอง มักใชบริการในชวงเวลา 12.00–17.59 น. ใชบริการ
ที่บาน มีเหตุผลที่เลือกใชบริการ คือสะดวกในการทําธุรกรรม โดยใชบริการ KTB Netbank ทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อ
จายชําระคาสินคาและคาบริการตางๆ
2. ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคาร
ออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้ง 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัด
จําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด( Promotion) ดานผูใหบริการ ( People) ดานสภาพแวดลอมการบริการ
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( Physical Evidence ) และดานกระบวนการบริการ ( Process ) โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ดานราคา (Price) มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ
เนื่องจากราคาเปนกลไกที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูใชบริการ จากคาธรรมเนียมการใชบริการตางๆ พบวา
อัต ราค าธรรมเนี ย มการทํ า ธุ รกรรมผา นโทรศั พ ท มื อถื อ ถู ก กวา การใช บ ริ ก ารที่ เคาน เตอร แสดงว า ด านราคามี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการในการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของธนาคารออม
สิน ทั้งนี้อาจเปนเพราะทางธนาคารมีการคิดคาธรรมเนียมตางๆ มีความเหมาะสมกับรายการที่ลูกคามาใชบริการ
รวมทั้งการมีการแจงอัตราคาบริการแกลูกคากอนที่จะใหบริการ จึงทําใหดานราคาเปนปจจัยที่ลูกคาใหความสําคัญ
อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธงชัย แสงเพชรวัฒนกุล (2548) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ลูกคาธนาคารกสิกรไทยสาขาตาก ผลการศึกษาความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ พบวา
มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานราคา อันดับที่ 2 ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ เนื่องจากบริการธุรกรรมทางการเงินผาน
โทรศัพทมือถือสามารถเขาใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถูกออกแบบมาใชงานงาย มีฟงชั่นครอบคลุมการทําธุรกรรม
การเงินที่หลากหลายและดวยระบบมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แสดงวา ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการในการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของธนาคารออมสิน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการใหบริการของธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายตรงกับความตองการของลูกคาทุกกลุม มีการใหบริการของ
ธุรกรรมที่สะดวก รวดเร็ว ไมซับซอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จินดาพร บทสูงเนิน(2554) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่กลาววา กลุมตัวอยาง
ผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีความพึงพอใจตอการใชบริการธนาคารดานผลิตภัณฑ/บริการมีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจของผูใชบริการอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก อันดับที่ 3 ดานสภาพแวดลอมการบริการ( Physical Evidence )
มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ ดวยภาพลักษณของธนาคารออมสิน มีความนาเชื่อถือ แลวนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเปนบริการที่ทําใหผูใชบริการตองการ และมีระบบความปลอดภัยในการรักษาขอมูลความลับ
ของลูกคา ทั้งนี้เนื่องมาจากธนาคารออมสินไดออกแบบผลิตภัณฑ(แอปพลิเคชั่น)ที่สามารถดาวนโหลดไดฟรี ไมเสีย
คาใชจายตาง ๆ เปนระบบ Mobile Banking สําหรับธนาคารออมสิน ที่ใหทําธุรกรรมทางการเงินไดตลอด 24 ชั่วโมง
ผาน Wifi หรือ 3G ซึ่งถูกออกแบบมาใหใชงานงายและมีฟงกชั่นครอบคลุมการทําธุรกรรมการเงินที่หลากหลายดวย
ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ แสดงวา ดานสภาพแวดลอมการบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การในการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ดานสภาพแวดลอมการ
บริการของธนาคารจึงจําเปนตองสรางความนาเชื่อถือและไววางใจแกผูใชบริการ เพื่อเปนการสรางความมั่นใจในการ
ใชบริการ โดยเว็บไซตของธนาคารตองมีความเปนมืออาชีพและนาเชื่อถือ ธนาคารมีการแสดงนโยบายที่ชัดเจนในการ
รักษาขอมูลสวนตัวของลูกคา มีการแสดงรายละเอียดและมาตรฐานของระบบรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรม
ทางการเงินผ านโทรศัพทมื อถือ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อภิวรรณ ลาภวรารักษ(2549) ที่พบวา ปจจัยดา น
ลักษณะทางกายภาพเปนปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการK-mAlet ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ ผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของ
ลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้พบวา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
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ที่สุด 2 ลําดับ คือ ดานสงเสริมการตลาด( Promotion) และดานผูใหบริการ ( People)อยูในระดับปานกลาง จึงมี
ขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานสงเสริมการตลาด( Promotion) ควรมีสงเสริมการตลาดที่หลากหลาย เชน การโฆษณาผาน
โทรทัศ น วิ ท ยุ ตลอดจนสื่ อออนไลนบ นเครื อข า ยมื อ ถือ ให มากยิ่ง ขึ้ นเพื่ อเข าถึ ง บริ ก ารธุ รกรรมทางการเงิน ผ า น
โทรศัพทมือถือของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา
2. ดานผูใหบริการ ( People) พิจารณาถึงพฤติกรรมการใหบริการ ดวยน้ําเสียงที่ชัดเจนและ ควรมีการ
จัดการอบรมพนักงานเบื้องตนในเรื่องของการใหบริการ มารยาท อัธยาศัย ตลอดจนความสะอาดเรียบรอยของการ
แตงกายพนักงานของธนาคารออมสิน ในการใหบริการอธิบาย ชี้แจง ใหคําแนะนําการใชแอปพลิเคชั่นโทรศัพทมือถือ
ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อทําใหประชาชนไดเขาใจและใชธุรกรรมทางการเงินนี้ได
อยางถูกตอง แมนยําและสะดวก รวดเร็ว เปนประโยชนใหไดมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.ปยะพงษ แสงแกว
อาจารยที่ปรึกษาที่ทานไดสละเวลาอันมีคา ใหคําปรึกษา แนะนําตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ และติดตามดวย
ความเอาใจใสและใหกําลังใจแกผูศึกษา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอก
ราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบคุณผูจัดการธนาคารออมสินสาขาพะเยา ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอธนาคารออมสิน สาขาพะเยาและ
เปนประโยชนแกผูเกี่ยวของที่ตองการศึกษา หรือนําขอมูลไปใชประโยชน
ความผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นกับการวิจัยเปนความรับผิดชอบของขาพเจาทั้งสิ้น(ปรียานุช กัณตา)
หมายเหตุ สัดสวนผลงานระหวางขาพเจาและดร.ปยพงษ แสงแกว (100:0 เปอรเซ็นต)

เอกสารอางอิง
จินดาพร บทสูงเนิน.(2554).ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสในเขต
จังหวัดนครราชสีมา.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
ชัชฎาภรณ เดชาเสถียร.(2557).ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ KTB Netbank ในเขต
กรุงเทพมหานคร ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,กรงเทพมหานคร.
ธนาคารออมสิน.(2559). “บริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือของธนาคารออมสิน Mymo by GSB”สืบคนเมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559,จาก http://www.mymobygsb.com/#get-mymo
ธงชัย แสงเพชรวัฒนกุล.(2548).ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาตาก.บัณฑิตวิทยาลัย.เชียงใหม.มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พรพรรณ ชางงาเนียม.(2553). ลักษณะบุคคล ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงิน
ผานโทรศัพทมือถือ(Mobile Banking)ของลูกคาธนาคารในกรุงเทพฯ.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน.กรุงเทพมหานคร.
- Proceedings -

709

เอกสารอางอิง (ตอ)
รัฐวัชร พัฒนจิระรุจน.(2557).ทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค(The Theory of Consumer Behavior). บริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรีปทุม.กรุงเทพมหานคร.
วรวุฒิ มีชัย.(2555).ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร.คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.ปทุมธานี.
ศิริวรรณ เสรีรัตน.(2538).พฤติกรรมผูบริโภค.กรุงเทพมหานคร:วิสิทธิ์พัฒนา.
สุดาพร กุณฑลบุตร.(2549).หลักการตลาดสมัยใหม.กรุงเทพมหานคร.จุฑาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ฤทัยภัทร ทําวอง.(2556).การตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผาน แอพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของลูกคา
ธนาคารออมสินในเขตลําปาง1.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเชียงใหม.เชียงใหม.
อภิวรรณ ลาภวรารักษ.(2549).ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพเปนปจจัยทีส่ งผลตอความพึงพอใจของ
ผูใชบริการK-mAlet ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)ในจังหวัดสมุทรสาคร.บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.เชียงใหม

- Proceedings -

710

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจจําหนายสุนัข ในจังหวัดพะเยา
MARKETING MIX OF DOG DISTRIBUTION BUSINESS IN PHAYAO PROVINCE
เกียรติคุณ บัวคํา 1* และ บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง2
24

Kaittikhun Buakham1* and Boonyanuch Cheewakiatyingyong2
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสุนัข ในอําเภอ
เมืองจังหวัดพะเยา โดยผูศึกษาเก็บรวมรวมขอมูลจากผูที่สนใจซื้อสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 385 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปลายเปดและปลายปด วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ
F-test
ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป มีสถานภาพโสด
เปนนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท อาศัยอยูบานเดี่ยว มีสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน
และสวนใหญไมมีบุตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสุนัขของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา นั้ น ป จจั ยด านบุ คคล หรือ พนัก งาน มี คา เฉลี่ ยสู งที่ สุด รองลงมา คื อ ปจ จัย ดา นผลิ ตภั ณฑ ปจ จัย ดา น
ภาพลั กษณ ปจ จัย ดา นราคา ปจ จัย ดา นช องทางการจัด จํา หน าย ป จจั ยด านการส งเสริ มตลาด และปจ จัย ดา น
กระบวนการใหบริการ ตามลําดับ การทดสอบสมมติฐาน พบความแตกตางของ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผล
ตอการเลือกซื้อสุนัขของผูบริโภค เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ อาชีพ รายได ลักษณะที่อยู
อาศัย และจํานวนสมาชิกในครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ0.05 การวิจัยนี้ใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาดานการตลาดของธุรกิจการจําหนายสุนัข ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใหสอดคลองกับ
ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด สุนัข

Abstract
Objectives of this research are to study marketing mix affecting dog purchasing in Mueang District,
Phayao Province. The researcher accumulated data from 385 people who were interested in purchasing dogs in
Mueang District, Phayao Province. The instruments used in this research included open and close-end
questionnaires and data were analyzed with computer programs. The statistics used for data analysis included
frequency, percentage, mean, standard deviation, T-Test and F-Test.
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The result was found that most respondents were female with age range of 20-30 years old and
single status. The majority was students with average monthly income of 10,000 Baht and they resided in
detached house with a few family members and most of them had no children. The factors of marketing mix
affecting dog purchasing of people in Mueang District, Phayao Province could be divided as personal factors or
staff that had highest mean. Next on down included factors of product, image, price, distribution channel,
marketing promotion and service process, respectively. After testing the hypothesis, the researcher found
differences of marketing mix affecting dog purchasing of the consumers and when divided according to personal
factors including gender, status, occupation, income, residence and family members, it had statistical significance
at 0.01 and 0.05. This research provided information beneficial to marketing development of dog distribution
business in Mueang District, Phayao Province in accordance with different personal factors effectively.
Keywords: Marketing Mix, Dog

บทนํา
ปจจัยทางการตลาด มีความสําคัญและจําเปนสําหรับการทําธุรกิจ เนื่องจากสภาพปจจุบันการเขาถึง
ขาวสารตองเปนไปอยางรวดเร็ว เขาถึง และตอบสนองตอความตองการของลูกคาเปนสําคัญ จึงจะทําใหการประกอบ
ธุรกิจนั้น ๆ ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
ธุรกิ จการจําหนา ยสุ นัข เป นอี กธุ รกิจ หนึ่ งที่ กําลั งเปน ที่นิย มและมีก ารแขง ขัน กันสู ง เนื่ องจากปจ จุบัน
ประชาชนนิยมหันมาเลี้ยงสุนัขมากขึ้น ไมวาจะเลี้ยงเพื่อเฝาบาน ไวเปนเพื่อนเลนหรือเปนเพื่อนคลายเหงา เปนตน และ
จากขอมูลผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะพันธุ และจําหนายสุนัขในจังหวัดพะเยา ในป 2558 พบวา จังหวัดพะเยา
มีผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขทั้งในรูปแบบของฟารมเพาะเลี้ยงสุนัขเพื่อจําหนาย รานคาจําหนายสุนัข ทั้งที่อยูใน
อําเภอเมือ งพะเยา และอํา เภอรอบนอก มีจํา นวนกว า 25 ราย ซึ่งผู ประกอบธุ รกิจ เกี่ ยวกั บการจํ าหนายสุนั ข มี
หลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบฟารมเพาะเลี้ยงสุนัข และเปนแบบธุรกิจครอบครัว หรือมือสมัครเลน ซึ่งปจจัย
สําคัญที่ทําใหประชาชนมีความนิยมในการเลี้ยงสุนัข คือ การเลียนแบบดารา บุคคลดัง ไดเห็นสินคาจากสื่อโฆษณา
หรือการจัดเวทีประกวดสุนัขพันธุตาง ๆ ก็ถือเปนแรงผลักดันใหเกิดความตองการเลี้ยงสุนัขอีกปจจัยหนึ่ง ทั้งนี้ยังมี
ปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอความตองการเลี้ยงสุนัข ดังผลการศึกษาของ วชิระ กิติศรี (2556) พบวา การพัฒนาธุรกิจ
จําหนายสุนัข ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายใหดีขึ้น ฟารมสุนัขและรานจําหนายสุนัขควรทําการปรับปรุงปจจัย
ลักษณะของสุนัข ปจจัยการรับรูขอมูล ปจจัยครอบครัว และปจจัยการบริการใหดีขึ้น โดยการพัฒนาจากฟารมเพื่อให
สุนัขมีความสมบูรณแข็งแรง การฉีดวัคซีนสุนัขใหครบตามกําหนดกอนจําหนาย และมีการอบรมพนักงานใหมีการ
บริการที่ดีแกลูกคาอยางตอเนื่อง และจากผลการศึกษาของ กฤษฎา สุทธคํา (2556) พบวา ชองทางการจัดจําหนาย
โดยผานการพิจารณาดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทั้ง 5 ดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ บุคลากร และดาน
สถานที่มีความสําคัญตอธุรกิจการจัดจําหนายสุนัขที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และพบวา การจัดจําหนายโดยผานคน
กลางทําใหประหยัดเวลา จัดจําหนายทางเว็บไซตทําใหประหยัดตนทุน การจําหนายหนารานขายอาหารสัตวทําใหลูกคา
ไดรับรูขอมูลขาวสารไดมาก ขอเสนอแนะของผูเพาะเลี้ยงสุนัขเพื่อจําหนาย คือ ควรกําหนดโซนที่เปนสถานที่ที่ผูเลี้ยงหรือ
ลูกคาสะดวกที่จะพบเห็นและเดินทางไปหาซื้อ ควรหาขอมูลจากผูชอบและรักสุนัข เพื่อเปนแนวทางในการเลือกสายพันธุที่
ตรงกับความตองการของตลาดใหมากที่สุด ควรใหความสําคัญกับเรื่องราคาและการดูแลรักษาดวย
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จากขอมูลขางตนประกอบกับงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจจําหนายสุนัขมีนอย ทําใหผูศึกษาซึ่งประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการจําหนายสุนัข มีความตองการทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจจําหนายสุนัขในจังหวัด
พะเยา ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสุนัขของลูกคา วามีปจจัยดานใดบาง เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการวางและพัฒนา
ธุรกิจจําหนายสุนัข ใหสามารถตอบสนอง และตรงตามความตองการของลูกคามากที่สุด อีกทั้งยังเปนประโยชน
สําหรับผูประกอบธุรกิจจําหนายสุนัขรายอื่น ๆ เพื่อนําผลการวิจัยไปใชตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสุนัข ในอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อสุนัขแตกตางกันเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึ กษาเรื่อ งป จ จัย สว นประสมทางการตลาดของธุร กิจ จํ าหนา ยสุ นัข ในจั งหวั ดพะเยา ผู ศึก ษาได
ประยุกตใชกรอบแนวคิดของ วชิระ กิติศรี, 2556 มาเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ โดยประยุกตจากทฤษฎีปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของ Kotler, 2012, อางอิงใน วชิระ กิติศรี, 2556, หนา 9) สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได
สถานภาพ สภาพที่พัก จํานวนสมาชิกในครอบครัว
จํานวนบุตร
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P ไดแก
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)
2. ปจจัยดานราคา (Price)
3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
4. ปจจัยดานการสงเสริมตลาด (Promotion)
5. ปจจัยดานบุคคล (People) พนักงาน (Employees)
6. ปจจัยดานภาพลักษณ (Physical evidence and
presentation)
7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process)

การเลือกซื้อสุนัขในอําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่สนใจซื้อสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูที่สนใจซื้อสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากร
ทั้งหมด จึงคํานวณกลุมตัวอยางกรณีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางที่ไม
ทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของ กัลยา วานิชยบัญชา (2550) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ประยุกตมาจาก วชิระ กิติศรี (2556) แบงเปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได สถานภาพ สภาพที่พัก
จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนบุตร มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสุนัขจํานวน 27 ขอ
โดยแบงเปนดานผลิตภัณฑ (Product) จํานวน 5 ขอ ดานราคา (Price) จํานวน 3 ขอ ดานชองทางการจัดจําหนาย
(Place) จํ า นวน 3 ข อ ด า นการส ง เสริ ม ตลาด (Promotion) จํ า นวน 5 ข อ ด า นบุ ค คล (People) หรื อ พนั ก งาน
(Employees) จํานวน 4 ขอ ดานภาพลักษณ (Physical evidence and presentation) จํานวน 4 ขอ และกระบวนการ
ใหบริการ (Process) จํานวน 3 ขอ คําถามเปนแบบปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา Ratting Scale 5 ระดับ โดยมี
เกณฑการวัดตามแบบ Likert (Likert Scale) ดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง
มากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
มาก
3 คะแนน
หมายถึง
ปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
นอย
1 คะแนน
หมายถึง
นอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะและความคิดเห็นตอการตลาดของธุรกิจจําหนาย
สัตวเลี้ยง
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ดําเนินการดังนี้
นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับลูกคารานจําหนายสุนัขในพื้นที่จังหวัดเชียงราย คือ ฟารมนอง
หมา ฟารมอารมมีด็อกเลิฟ ฟารม Mink Pb และคอกสุนัขคุณภู จํานวน 20 ฉบับ เพื่อนํามาวิเคราะหและตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยทําการตรวจสอบ 2 วิธี ดังนี้
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1. ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือเพื่อใหสามารถวัดไดในสิ่งที่ตองการวัดดานความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามวามีความครอบคลุมวัตถุประสงคหรือพฤติกรรมที่ตองการ
วัดหรือไม คาสถิติที่ใชในการหาคุณภาพคือ คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruency: IOC) โดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประเมินเนื้อหาของขอคําถามเปนรายขอ คือ +1 = สอดคลอง 0 = ไมแนใจ -1 = ไม
สอดคลอง ขอคําถามที่มีคา IOC ที่ไดจากผูเชี่ยวชาญพิจารณาคาที่ 0.5 ขึ้นไป
2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญไป
ทําการทดสอบ (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 20 ราย โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) การ
ทดสอบครั้งนี้ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา เทากับ 0.85
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน
1. ผูศึกษาแจกแบบสอบถามไวที่สถานประกอบการจําหนายสุนัขใน อําเภอเมืองพะเยา จํานวน 13 ราน
โดยแจกแบบสอบถามในเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2559 และรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเอง
2. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหโดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ
(Percentage)
2. ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ สุ นั ข ในอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา ทํ า การ
วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสุขัขของผูบริโภค ใช
คาสถิติ t-test และ F–test
เกณฑการแปลความหมาย
เกณฑการแบงระดับคะแนนโดยพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ได โดยใชคาทางสถิติ คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmetic Mean) กําหนดชวงของการวัด (ประคอง กรรณสูตร, 2542) ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 5-1
จํานวนชั้น
5
1.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

= 0.80

มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด
มีผลตอการตัดสินใจนอย
มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง
มีผลตอการตัดสินใจมาก
มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด
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ผลการศึกษา
ตาราง 1 แสดงการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสุนัข
ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพและ
อาชีพ
ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
2. ปจจัยดานราคา
3. ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย
4. ปจจัยดานการสงเสริม
5. ปจจัยดานบุคคล
6. ปจจัยดานภาพลักษณ
7. ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ

�
𝐗

4.33
4.13
4.10

เพศ
t-test

อายุ

สถานภาพ

อาชีพ

Sig.

F-test

Sig.

F-test

Sig.

F-test

Sig.

-3.116 0.00*
-.987 0.32
-1.419 0.15

0.984
0.763
0.584

0.548 0.883
0.709 0.867
0.842 0.752

0.578
0.573
0.721

1.355
2.755
1.438

0.173
0.008*
0.189

0.706
0.019*
0.204
0.134

1.564
2.446
3.023
2.022

0.145
0.018*
0.004*
0.051

4.03 -1.829 0.68 0.952 0.519
4.39 -3.875 0.00* 0.901 0.539
4.14 -2.127 0.03* 1.263 0.239
4.03 -1.978 0.04* 0.714 0.712

0.801
2.103
1.321
1.466

ตาราง 2 แสดงการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสุนัข
ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก รายได ลักษณะที่อยูอาศัย
จํานวนสมาชิกในครอบครัว และจํานวนบุตร
รายได

ลักษณะ
ที่อยูอาศัย

จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว

จํานวนบุตร

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด

�
𝐗

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
2. ปจจัยดานราคา
3. ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย
4. ปจจัยดานการสงเสริม
5. ปจจัยดานบุคคล
6. ปจจัยดานภาพลักษณ
7. ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ

4.33
4.13
4.10

t-test
Sig.
F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig.
3.374 0.005** 4.871 0.001*
.343 0.794 2.372 0.070
1.455 0.013*
4.454 0.002* 1.322 0.267 1.482 0.219
1.614 0.155
1.284 0.276 3.357 0.019* 1.349 0.258

4.03
4.39
4.14
4.03

3.366 0.005*
2.022 0.075
2.117 0.063
3.135 0.009*

2.009
2.628
2.640
3.321

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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0.093
0.034*
0.034*
0.011*

1.594
2.252
1.494
3.010

0.190
0.082
0.216
0.030*

1.639
1.191
1.339
.408

0.180
0.313
0.261
.747
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ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผูต อบแบบสอบถาม
พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จํ านวน 215 คน คิดเปนรอยละ 55.84 สวนใหญ มีอายุ
ระหวาง 20-30 ป จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 37.66 สวนใหญเปนโสด จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 63.64 สวน
ใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 31.43 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 138
คน คิดเปนรอยละ 35.84 อาศัยอยูบานเดี่ยว จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 70.13 มีสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน
จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 42.60 และสวนใหญไมมีบุตร จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 59.22
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริโภคตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผี ลตอการ
เลือกซื้ อ สุ นั ข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู ต อบแบบสอบถามให ค วามสํา คั ญ กั บ ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดต อ การเลื อ กซื้ อ
สุ นั ข ในอํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17) โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ปจจัยดานบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) ( X = 4.39) รองลงมา คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ( X =
4.33) ปจจัยดานภาพลักษณ (Physical evidence and presentation) ( X = 4.14) ปจจัยดานราคา (Price) ( X = 4.13)
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ( X = 4.10) ปจจัยดานการสงเสริมตลาด (Promotion) และ ปจ จัย ดา น
กระบวนการใหบริการ (Process) ( X = 4.03) ตามลําดับ ผลการวิเคราะหเปนรายดานสรุปไดดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.33) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผู ต อบ

แบบสอบถามให ค วามสํา คั ญ กั บ สุนัขมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( X = 4.56) รองลงมา
คือ ความนารักของสุนัข ( X = 4.48) สวนที่มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด คือ มีใบเพ็ดดีกรีแสดงสายเลือดของสุนัข ( X
= 4.01)
2. ดานราคา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผู ต อบ

แบบสอบถามให ค วามสํา คั ญ กั บ สามารถตอรองราคาได มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( X = 4.24) รองลงมา คือ มี
การติดปายบอกราคาชัดเจน ( X = 4.20) สวนที่มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด คือ สามารถชําระเงินไดหลากหลาย
ชองทาง ( X = 3.94)
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผู ต อบแบบสอบถามให ค วามสํา คั ญ กั บ มีชองทางในการติดตอสื่อสารกับทางฟารมไดหลายชองทาง เชน ทาง
โทรศัพท ชองทางอินเตอรเน็ต เว็ปไซต เปนตน มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( X = 4.32) รองลงมา คือ มีบริการจัดสงสุนัข
ใหถึงที่ ( X = 4.03) สวนที่มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด คือ เปดบริการทุกวัน ( X = 3.98)
4. ดานการสงเสริมตลาด พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผู ต อบแบบสอบถามให ค วามสํา คั ญ กั บ การบริการดูแลหลังการขาย มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( X = 4.26)
รองลงมา คือ ฉีดวัคซีนใหฟรี ( X = 4.17) สวนที่มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด คือ มีสวนลดในชวงเทศกาลพิเศษ ( X =
3.89)
5. ดานบุคคล หรือพนักงาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผู ต อบแบบสอบถามให ค วามสํา คั ญ กั บ พนักงานมีความรูเกี่ยวกับสุนัขที่จําหนาย มี ค า เฉลี่ ย มาก

ที่ สุ ด ( X = 4.42) รองลงมา คือ พนักงานดูแลเอาใจใส และเปนกันเอง ( X = 4.40) สวนที่มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด
คือ พนักงานใหการบริการอยางสุภาพ เรียบรอย ( X = 4.38)
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6. ดานภาพลักษณ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผู ต อบ

แบบสอบถามให ค วามสํา คั ญ กั บ สถานที่จําหนายมีความสะอาด อากาศถายเทดีและถูกสุขลักษณะ และ ราน
จําหนายฟารม เปนที่รูจัก/นาเชื่อถือ มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( X = 4.32) รองลงมา คือ สถานที่จําหนายตั้งอยูในที่
ปลอดภัย เขาถึงไดสะดวก มีที่จอดรถ ( X = 4.20) สวนที่มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด คือ สถานที่จําหนายอยูใกลที่พัก/
ที่ทํางาน ( X = 3.73)
7. ดานกระบวนการใหบริการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผู ต อบแบบสอบถามให ค วามสํา คั ญ กั บ มีก ารใหบริก ารที่มีประสิทธิภาพ ถูก ตอ ง ตรงตามความตองการ
ของลูกคา มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( X = 4.21) รองลงมา คือ มีการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ( X = 4.21) สวนที่มีผล
ตอการตัดสินใจนอยที่สุด คือ มีสิ่งอํานวยสะดวกบริการ เชน มีมุมกาแฟ มุมหนังสือ หองน้ํา เปนตน ( X = 3.72)
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อสุนัขแตกตางกันเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สรุปผล
ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อสุนัข เมื่อจําแนกตามเพศมีผลตอการเลือกซื้อสุนัขแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) และดานบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) สวนดานภาพลักษณ (Physical evidence and
presentation) และดานกระบวนการใหบริการ (Process) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามอายุมีผลตอการเลือกซื้อสุนัขไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามสถานภาพมีผลตอการเลือกซื้อสุนัขไมแตกตางกัน ยกเวน ปจจัยดานบุคคล (People) หรือ
พนักงาน (Employees) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามอาชีพมีผลตอการเลือกซื้อสุนัขแตกตางกัน ในปจจัยดานราคา (Price) ดานบุคคล (People)
หรือ พนักงาน (Employees) และดานภาพลักษณ (Physical evidence and presentation) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
5. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามรายไดมีผลตอการเลือกซื้อสุนัขแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) สวนดานราคา (Price) ดานการสงเสริมตลาด (Promotion) ดา นกระบวนการใหบ ริก าร (Process)
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามลักษณะที่อยูอาศัย มีผลตอการเลือกซื้อสุนัขแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) ดานภาพลักษณ
(Physical evidence and presentation) และดานกระบวนการใหบริการ (Process)
7. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีผลตอการเลือกซื้อสุนัขไมแตกตางกัน ยกเวน ปจจัยดานชอง
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ทางการจัดจําหนาย (Place) และ ปจจัยดา นกระบวนการใหบ ริก าร (Process) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
8. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามจํานวนบุตร มีผลตอการเลือกซื้อสุนัขไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นตอการตลาดของธุรกิจจําหนายสุนัข
พบวา รานจําหนายสุนัข ควรมีสุนัขที่มีความสวยงามตามสายพันธุ แข็งแรง เปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง เปนที่นิยม มี
ใบเพ็ดดีกรี (Pedigree) มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สามารถตอรองราคาได มีสถานที่จําหนายที่แนนอน
กําหนดเวลาเปด-ปด ชัดเจน มีการโฆษณา/แนะนําสายพันธุใหม ๆ มีการดูแลหลังการขาย ผูขายตองมี
ความรู สามารถใหขอมูลแกลูกคาไดอยางถูกตอง สถานที่จําหนายควรมีที่จอดรถ ภายในรานสะอาด อากาศถายเทได
ดี สถานที่จําหนายสุนัขควรมีสินคา หรือผลิตภัณฑเกี่ยวกับสุนัขแบบครบวงจร

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจจําหนายสุนัข ในจังหวัดพะเยา ซึ่งมีประเด็นอภิปราย
ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเกี่ยวกับสุนัขมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ และ
ความนารักของสุนัข สวนที่มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด คือ มีใบเพ็ดดีกรีแสดงสายเลือดของสุนัข จากผลการศึกษา
จะเห็นไดวา หากผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายสุนัข จะดําเนินกิจการใหประสบผลสําเร็จ ปจจัยแรกที่ตอง
คํานึงถึงนั่นคือ คุณภาพของสินคาที่จะสงถึงมือลู กคา นั่นคือ ผลิตภัณฑตองมีคุณภาพ ตรงตามสายพันธุ มีความ
แข็งแรง ลูกคาพึงพอใจที่จะจาย แตคุณภาพและราคาตองเหมาะสมกัน ดังที่ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547 อางอิงใน
กฤษฎา สุทธคํา, 2556, หนา 28-30) กลาววา ลูกคาจะเลือกใชบริการอะไรหรือกับใคร สิ่งที่ลูกคาใชพิจารณาเปน
หลัก คือ คุณคา หรือประโยชนตาง ๆ ที่จะไดรับเมื่อเทียบกับเงินที่จาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ วชิระ กิติศรี
(2556) พบวา ปจจัยที่มีความสํ าคัญตอการเลือ กซื้อสุนัขในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายมากที่สุด คือ ปจจั ย
ลักษณะของสุนัข ปจจัยการรับรูขอมูล ปจจัยครอบครัว และปจจัยการบริการ ดังนั้นเพื่อพัฒนาธุรกิจจําหนายสุนัข ใน
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายใหดีขึ้น ฟารมสุนัขและรานจําหนายสุนัข ควรทําการปรับปรุงปจจัยลักษณะของสุนัข
ปจจัยการรับรูขอมูล ปจจัยครอบครัว และปจจัยการบริการใหดีขึ้น โดยการพัฒนาจากฟารมเพื่อใหสุนัขมีความ
สมบูรณแข็งแรง การฉีดวัคซีนสุนัขใหครบตามกําหนดกอนจําหนาย และมีการอบรมพนักงานใหมีการบริการที่ดีแก
ลูกคาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรัทยา พวงจิต (2552) พบวา พฤติกรรมการซื้อสุนัขสวนใหญ
ตัดสินใจซื้อพันธุสุนัขเพราะชอบลักษณะรูปรางของสุนัข ปจจัยที่ใหความสําคัญในระดับมาก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ
สอดคลองกับ กฤษฎา สุทธคํา (2556) กลาววา นอกเหนือจากการใหความสําคัญกับเรื่องราคาและการดูแลรักษา
แลว ในสวนความรวมมือระหวางผูประกอบธุรกิจดานนี้ ไมวาจะเปนในเรื่องการกําหนดราคาขาย สวนแบงการตลาด
ตลอดจนการทํากิจกรรมรวมกัน ควรมีเจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของเขามามีบทบาทมีสวนรวม เชน ใหความรวมมือ
ชวยเหลือสนับสนุนในดานตาง ๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑในธุรกิจ
2. ดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสามารถตอรองราคาได มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมา คื อ มี ก ารติ ด ป า ยบอกราคาชั ด เจน ส ว นที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจน อ ยที่ สุ ด คื อ สามารถชํ า ระเงิ น ได
หลากหลายชอ งทาง จากผลการวิจั ยสะทอ นใหเห็นว า การติด ปา ยราคาสิน คา ที่ชั ดเจน จะสามารถทํ าใหลู กค า
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ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑไดงายขึ้น อีกทั้ง ควรมีการแสดงเอกสารการรับรองสายพันธุของสุนัข เพื่อเปนขอมูล
แสดงถึงคุณภาพของสินคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาหรือเงินที่ลูกคาพึงพอใจจะจาย สอดคลองกับ ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ (2547 อางอิงใน กฤษฎา สุทธคํา, 2556, หนา 28-30) กลาววา ตนทุน (Cost to customer) ตนทุนหรือ
เงินทุนที่ลูกคายินดีที่จะจายสําหรับบริการนั้น ตองคุมคากับบริการที่ไดรับ หากลูกคายินดีจายในราคาสูง แสดงวา
ความคาดหวังในบริการนั้นยอมสูงดวย ดังนั้น ในการตั้งราคาคาบริการ ธุรกิจตองหาราคาที่ลูกคายินดีที่จะจายใหได
เพื่อนําราคานั้นไปใชในการลดคาใชจายตาง ๆ ทําใหสามารถเสนอบริการในราคาที่ลูกคายอมรับได และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ภัทรศรี ธัญโชติกุล (2553) พบวา แนวทางในการวางแผนและพัฒนาการใหบริการธุรกิจดูแลสัตว
เลี้ยงประเภทสุ นัขและแมว กรณีศึกษาจังหวัด ภูเก็ต พบวา ดานราคา ควรปรับปรุ งราคาใหเหมาะสมกั บสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน และความคํานึงถึงการติดปายราคาสินคาและบริการไวอยางชัดเจน
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับมีชองทางในการติดตอ
สื่อสารกับทางฟารมไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท ชองทางอินเตอรเน็ต เว็ปไซต เปนตน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมา คือ มีบริการจัดสงสุนัขใหถึงที่ สวนที่มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด คือ เปดบริการทุกวัน จากผลการศึกษา
สะทอนใหเห็นวา ปจจุบันสังคมออนไลนไดเขามามีบทบาทตอชีวิตของมนุษยมากขึ้น อาจถือไดวาเปนปจจัยหนึ่งในการ
ดํารงชีวิตของมนุษย ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจควรมีการประชาสัมพันธสินคาของตนอยางหลากหลายชองทาง ใหลูกคา
ไดเขาถึงสินคาไดอยางรวดเร็ว และทั่วถึง เชน มีการขายสินคาผานทาง Feacbook Line หรือ เว็ปไซต ตาง ๆ มากขึ้น
หรือการสรางเครือขาย เปนตน สอดคลองกับผลการวิจัยของ กฤษฎา สุทธคํา (2556) พบวา ชองทางการจัดจําหนาย
ที่เหมาะสม ไดแก การจัดจําหนายโดยผานคนกลางทําใหประหยัดเวลา จัดจําหนายทางเว็บไซตทําใหประหยัดตนทุน
การจําหนายหนารานขายอาหารสัตวทําใหลูกคาไดรับรูขอมูลขาวสารไดมาก และยังสอดคลองกับ ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ (2547 อางอิงใน กฤษฎา สุทธคํา, 2556, หนา 28-30) กลาววา การติดตอสื่อสาร (Communication) ลูกคา
ยอมตองการไดรับขาวสารอันเปนประโยชนจากธุรกิจ ในขณะเดียวกันลูกคาก็ตองการติดตอธุรกิจเพื่อใหขอมูลความ
เห็น หรือขอรองเรียน ธุรกิจจะตองจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย เพื่อการใหและรับขอมูลความเห็นจาก
ลูกคา ดังนั้น การสงเสริมการตลาดทั้งหลายจะไมประสบความสําเร็จเลยหากการสื่อสารลมเหลว
4. ดานการสงเสริมตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับมีบริการดูแลหลังการขาย มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ฉีดวัคซีนใหฟรี สอดคลองกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 อางอิงใน กฤษฎา สุทธ
คํา, 2556, หนา 28-30) กลาววา การดูแลเอาใจใส (Caring) ลูกคาที่มาใชบริการไมวาจะเปนบริการที่จําเปนหรือ
บริการที่ฟุมเฟอย ลูกคาตองการการเอาใจใสดูแลเปนอยางดีจากผูใหบริการ ตั้งแตเริ่มกาวเทาแรกเขามาพบ จนถึง
กาวออกจากราน ไมวาจะเปนครั้งใดของการใชบริการก็ตาม หรือไมวาจะเปนพนักงานผูใดที่ใหบริการก็ตาม และ
สอดคลองกับ ภัทรศรี ธัญโชติกุล (2553) พบวา แนวทางในการวางแผนและพัฒนาการใหบริการธุรกิจดูแลสัตวเลี้ยง
ประเภทสุนัขและแมว กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบวา ดานการสงเสริมการตลาด ตองทําการสงเสริมการขาย เชน
การแลกซื้อสินคาใหมในราคาพิเศษ การจัดทําบัตรสมาชิก เปนตน
5. ดานบุคคล หรือพนักงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับพนักงานมีความรูเกี่ยวกับสุนัขที่
จําหนาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ วชิระ กิติศรี (2556) พบวา เพื่อพัฒนาธุรกิจจําหนายสุนัข ในอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงรายใหดีขึ้น ฟารมสุนัขและรานจําหนายสุนัขควรมีการอบรมพนักงานใหมีการบริการที่ดีแกลูกคาอยาง
ตอเนื่อง และสอดคลองกับ ภัทรศรี ธัญโชติกุล (2553) กลาววา แนวทางในการวางแผนและพัฒนาการใหบริการ
ธุรกิจดูแลสัตวเลี้ยงประเภทสุนัขและแมว กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบวา ดานบุคลากร ตองคํานึงถึงความเพียงพอ
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ของจํานวนพนักงานหรือผูใหบริการ และควรคํานึงถึงทักษะความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เปนตน
6. ดานภาพลักษณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสถานที่จําหนายมีความสะอาด อากาศ
ถายเทดีและถูกสุขลักษณะ และรานจําหนายฟารม เปนที่รูจัก/นาเชื่อถือ สถานที่จําหนายตั้งอยูในที่ปลอดภัย เขาถึงได
สะดวก มีที่จอดรถ สอดคลองกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 อางอิงใน กฤษฎา สุทธคํา, 2556, หนา 28-30)
กลาววา ลูกคาจะใชบริการธุรกิจใด ธุรกิจนั้นตองสรางความสะดวกใหลูกคา ไมวาจะเปนการติดตอสอบถามขอมูล
และการไปใชบ ริ การ หากลูก ค าไปติด ต อใช บ ริก ารได ไม ส ะดวก ธุ ร กิจ ต องทํ าหน าที่ ส รา งความสะดวกด วยการ
ใหบริการถึงที่บานหรือที่ทํางานลูกคา
7. ดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับมีการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
ถูกตอง ตรงตามความตองการของลูกคา มีการบริการที่สะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547
อางอิงใน กฤษฎา สุทธคํา, 2556, หนา 28-30) กลาววา ความสําเร็จในการตอบสนองความตองการ (completion)
ลูกคามุงหวังใหไดรับการตอบสนองความตองการอยางสมบูรณแบบ ตรงกับความตองการของลูกคา กระบวนการ
ใหบริการตองตอบสนองความตองการอยางครบถวน ไมขาดตกบกพรอง
8. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อาชีพ รายได ลักษณะที่อยูอาศัย ตางกัน
ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสุนัขของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชวัลยอร สังขประเสริฐ
(2557) พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขของคนวัยทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานครทุกดาน โดยเฉพาะดานอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
จากผลการวิจัยนี้ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยางหลากหลายใน
ทุกๆดาน เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานผลิตภัณฑ ควรมีการจําหนายผลิตภัณฑที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ ตรงตามสายพันธุ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกใหแกลูกคา และ ควรมีการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการสงเสริมดานคุณภาพผลิตภัณฑ
2. ดานราคา ควรมีการกําหนดราคาที่เปนมาตรฐาน และเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรสรางเครือขายกับธุรกิจผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสุนัข เพื่อเปนการ
ขยายชองทางการจําหนายผลิตภัณฑใหกวางขวาง และเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาทุกกลุม
5. ดานบุคคล หรือพนักงาน ควรมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง และทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ
6. ดานภาพลักษณ ควรจัดหาทําเลในการจัดจําหนายที่สะดวกในการเขาถึงของลูกคา มีรานชัดเจน อากาศ
ถายเทไดดี และถูกสุขลักษณะ
7. ดานกระบวนการใหบริการ ควรมีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาเกี่ยวกับชองทางที่เหมาะสมในการจัดจําหนายสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
3. ศึกษาแนวโนมการเติบโตของธุรกิจสัตวเลี้ยงในจังหวัดพะเยา
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกเชาพืน้ ที่สงเสริมการขาย ของ
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
Marketing Mix Factors Affecting Tenants’ Choices in Sales Promotion Areas
in Central Plaza Chiang Rai
กาญจนา ทาจี 1* และ บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง 2
25

26

Kanjana Thachee1* and Boonyanuch Cheewakiatyingyong2
บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ งนี้ มีวั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาป จจั ยส วนประสมทางการตลาดที่มี ผลตอ การเลือ กเชา พื้น ที่
สงเสริมการขาย ของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ เจาของหรือผูบริหารรานคา
ที่มีอํานาจในการตัดสินใจเชาพื้นที่สงเสริมการขาย ระยะสั้น ภายในศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จํานวน 92
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F-test
จากผลการศึ ก ษาพบว า ผู เ ช า พื้ น ที่ ส ง เสริ ม การขายส ว นใหญ ป ระกอบธุ ร กิ จ ร า นค า ประเภทรถยนต
รถจักรยานยนต รถจักรยาน มีลักษณะกิจการเปนบริษัทจํากัด ใชบริการโซนทะเลหมอก ขนาดพื้นที่ 50-100 ตรม.
ราคาคาเชารายวัน 10,000 – 20,000 บาท ระยะเวลาในการทําสัญญา 3-7 วัน ลักษณะการตัดสินใจเมื่อตองการทํา
สัญญาเชากับศูนยการคา หุนสวนรวมตัดสินใจ เปนผูเชารานคาประจําในศูนยการคา และมีวัตถุประสงคของการเชา
พื้นที่สงเสริมการขาย สวนใหญเพื่อจําหนายสินคา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกเชาพื้นที่สงเสริมการขายของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
เชียงรายโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ย
มากไปหานอย คือ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานสถานที่
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยดานราคา
จากการทดสอบสมมติฐาน พบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกเชา
พื้ น ที่ ส ง เสริ ม การขาย ของศู น ย ก ารค า เซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งราย จํ า แนกตามวั ต ถุ ป ระสงค ก ารเช า พื้ น ที่ ใ นด า น
ผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 การวิจัยนี้ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนากลยุทธดานการตลาดของ
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ใหสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลของผูเชาพื้นที่สงเสริมการขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พื้นที่สงเสริมการขาย
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Abstract
The purpose of this study is to investigate marketing mix factors that affect tenants’ choices of sales
promotion areas in Central Plaza Chiang Rai. The population used in the study was 92 owners or store
managers who have authority over decision making for short-term sales promotion areas’ rental in Central Plaza
Chiang Rai. Questionnaires were distributed to collect data. The data were then analyzed by statistical software.
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test.
The study found that most tenants in sales promotion areas in Central Plaza Chiang Rai run a business
as a company limited about cars, motorcycles, and bicycles in a zone called Talay Mork in 50-100 square
metres with rental prices ranging from 10,000 to 20,000 baht per day, and contract duration of 3-7 days. In
contract’decision making process, the store owners and partners make a decision over long-term leases to
distribute their products.
The result reveals that the overall outcome of marketing mix factors influencing tenants’ choices of sales
promotion areas in Central Plaza Chiang Rai serve at a high level. Moreover, each factor also serves at a high
level including personnel factor, physical description factor, product factor, place factor, promotion factor, service
process factor, and price factor, respectively.
The result of a hypothesis test illustrates the difference in marketing mix factors affecting tenants’
choices of sales promotion areas in Central Plaza Chiang Rai. Furthermore, there is a difference in product aspect
at a statistical significance level of 0.05, when all factors were analyzed according to purposes of the area
rental. Last but not least, this research provides useful information for developing the marketing strategies to be
effectively taken in conformity with personal factors of tenants’ choices of sales promotion areas in Central Plaza
Chiang Rai.
Keywords: Marketing Mix Factors, Tenants’ Choices of Sales Promotion Areas

บทนํา
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เปนโครงการศูนยการคาในเครือเซ็นทรัล เริ่มแรกพัฒนาโครงการโดย
เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น โดยมีหางสรรพสินคาโรบินสัน เปนผูพัฒนาพื้นที่โครงการ แตเนื่องจากทางเครือเซ็นทรัล
เห็นศักยภาพของเมืองเชียงรายในอนาคต ซึ่งเปนพื้นที่ประตูการคาที่สําคัญของประเทศ เชื่อมโยงการคาการลงทุน 4
ประเทศ ตามแผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) และสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
ประกอบดวย ไทย ลาว พมา และจีน หรือกลุมประเทศลุมแมน้ําโขง (GMS :Greater Mekong Sub-region) ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เปนศูนยการคาลําดับที่ 16 ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจํากัดมหาชน หรือ ซีพีเอ็น เปนศูนย
การคาครบวงจรแหงแรกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประกอบไปดวยรานคาตาง ๆ กวา 280 รานคา รวมความสมบูรณ
แบบแหงใหมใจกลางเมืองเชียงราย ครบครันดวยสินคา บริการ และความบันเทิงหลากสไตลพรอมตอบสนองไลฟ
สไตลทุกรูปแบบ ประกอบดวยอาหารจากรานอาหารนานาชาติชั้นนํากวา 30 ราน และแหลงแฟชั่นแบรนดดังกวา
200 รานคา ที่ทันสมัยครบวงจร และมีองคประกอบของศูนยการคาหลายสวน ดังนี้ ผูเชารายใหญ ผูเชารายยอย คา
ปลีกของชํา พื้นที่สงเสริมการขาย ศูนยอาหาร
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ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ใหบริการเชาพื้นที่ในศูนยการคาเปนธุรกิจหลัก รายไดจากธุรกิจ
ศูนยการคาคิดเปนสัดสวน รอยละ 76 ของรายไดรวม โดยรายไดจากการพัฒนาและใหเชาพื้นที่ในศูนยการคา
ประกอบไปดวยคาเชา คาบริการ จากการ ใหเชาพื้นที่ ซึ่งพื้นที่เชาสงเสริมการขายรวมอยูในธุรกิจหลักที่ทํารายได
ใหกับศูนยการคาฯ ซึ่งมีจํานวน 9 โซน ดังนี้ โซนกังหันลมไมไผ โซนทะเลหมอก โซนภาพมหัศจรรย โซน E-Center
โซน VDO Wall ลานกา สะลอง ลานกาสะลอง3 ขางรานบีควิก โซนกาดหลวง ระหวางบันไดเลื่อน โซนทะเลหมอก
ขางบันไดเลื่อน โดยแตละปการใชบริการเชาพื้นที่สงเสริมการขาย มีผลการเติบโตของรายไดคอนขางดี โดยบริษัทฯ ใช
กลยุทธทางการตลาดที่เขาถึงกลุมเปาหมายในแตละทองที่ที่ศูนยการคาตั้งอยู เพื่อดึงลูกคากลุมเปาหมายใหเขามาซื้อ
สินคาและบริการในศูนยการคาเปนประจํา และเพื่อดึงดูดกลุมลูกคาทุกไลฟสไตล แตถึงแมวาปจจุบันศูนยการคาฯ
จะเปนผูนําตลาดธุรกิจคาปลีกในจังหวัด เชียงราย แตในอนาคตอาจจะไดรับผลกระทบจากคูแขงขันในตลาด จึงตองมี
การปรับตัวเพื่อใชกลยุทธการตลาดมาแขงขัน เพื่อรักษาลูกคาทั้งในสวนผูเชาพื้นสงเสริมการขาย และลูกคาที่เขามาใช
บริการภายในศูนยการคา ถึงแมจะมีผูสนใจเขามาเชาพื้นที่สงเสริมการขายภายในศูนยการคาฯ อยางตอเนื่องก็ตาม
แตก็ตองทําการพัฒนาเพื่อใหการบริการที่ดีที่สุด และสรางความพึงพอใจแกผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย ซึ่งถือเปนคูคา
คนสํา คั ญของบริษัท เช น กัน อี กทั้ ง เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ พัน ธกิจ ของบริ ษัทฯ ที่ว า “บริษั ท เซ็ น ทรั ลพั ฒ นา จํา กั ด
(มหาชน) มุงสรางการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน เพื่อความพึง พอใจสูงสุดตอผูถือหุน คูคา พนักงาน ลูกคา และ
สังคม” (เซ็นทรัลพัฒนา, 2553)
จากขอมูลที่กลาวมาขางตนผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกเชาพื้นที่สงเสริมการขาย ของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงรายเพื่อรักษาฐานลูกคาผูเชาพื้นที่รายเดิม และ
เพิ่ ม ผู เ ช า รายใหม ม ากขึ้ น ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การและการบริ ก ารให กั บ ผู เ ช า พื้ น ที่ ส ง เสริ ม การขาย ให มี
ประสิทธิภาพและนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางการปรับปรุงการใหบริการของศูนยการคาใหดีขึ้น อีกทั้งนํามาเปน
แนวทางกําหนดกลยุทธการตลาดและสรางความยั่งยืน มั่นคงของศูนยการคา ตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกเชาพื้นที่สงเสริมการ
ขาย ของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ปจจัยสวนบุคคล
1. ประเภทธุรกิจ
2. ลักษณะกิจการ
3. โซนพื้นที่เชา
4. ขนาดพื้นที่
5. ราคาคาเชา
6. ระยะเวลาเชา
7. ลักษณะการตัดสินใจ
8. เปนผูเชารานคาประจํา ในศูนยการคา
9. วัตถุประสงคของการเชา
ปจจัยสวนประสมการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมทางการตลาด
5. ดานบุคลากร
6. ดานกระบวนการ
7. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

การเลือกเชาพื้นที่สงเสริม
การขาย ของศูน ยก ารคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในงานวิจัย
สมมุติฐาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันมีผลตอการเลือกเชาพื้นที่สงเสริมการขาย ของศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย แตกตางกันเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือเจาของหรือผูบริหารรานคาที่มีอํานาจในการตัดสินใจเชาพื้นที่สงเสริมการขาย
จํานวน 120 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามแนวคิดของ Taro Yamane ที่ตารางกําหนดระดับความเชื่อมั่น
95% ซึ่งสามารถคํานวณหากลุม ตัวอยางได 92 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่ประยุกตมาจากงาน ปภาภัทร ธีระกรกมล
(2558) โดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คือ
1. ประเภทธุรกิจ ลักษณะกิจการ โซนพื้นที่เชา ขนาดพื้นที่ ราคาคาเชา ระยะเวลาเชา ลักษณะการตัดสินใจ
รานคามีอยูภายในศูนยการคา วัตถุประสงคของการเชา เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
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2. เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเชาพื้นที่ของ
ลูกคา ไดแก 7P’s ประกอบดวย
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
จํานวน 4 ขอ
ปจจัยดานราคา
จํานวน 3 ขอ
ปจจัยดานสถานที่
จํานวน 5 ขอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
จํานวน 5 ขอ
ปจจัยดานบุคคลากร
จํานวน 4 ขอ
ปจจัยดานกระบวนการบริการ
จํานวน 8 ขอ
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
จํานวน 7 ขอ
ลักษณะคําถามแบบ likert scale ซึ่งใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale method) สําหรับลักษณะ
คําถามมีคาํ ตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
3. เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการใหบริการเชาพื้นที่สงเสริมการขาย ของ
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 ทาน ตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหได
แบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม ไดคา ดัชนีความสอดคลอง (Index of
consistency:IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม
2. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) กับลูกคาศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง จํานวน 30 ราย เพื่อ
วัดความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือเทากับ 0.95
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษาดําเนินการทอดแบบโดยวิธีการสงจดหมายถึงเจาของหรือผูบริหารรานคาพรอมแบบสอบถาม
เพื่อขอความอนุเคราะหใหทําการตอบแบบสอบถาม แลวใหรวบรวมสงแบบสอบถามคืนใหผูวิจัย
2. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะหขอมูล
ตอไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังนี้
1. การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบไปดวย ประเภทธุรกิจ ลักษณะกิจการ โซน
พื้นที่เชา ขนาดพื้นที่ ราคาคาเชา ระยะเวลาเชา ลักษณะการตัดสินใจ เปนรานคาประจําในศูนยการคา วัตถุประสงค
ของการเชา ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใชบรรยายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทําการวิเคราะหโดย
ใชคารอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหขอมูลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเชาพื้นที่สงเสริม
การขาย ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เกณฑการแบงระดับคะแนนโดยพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ได โดยใชคา ทางสถิติ คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmetic Mean) กําหนดชวงของการวัด ดังนี้
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คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 5-1 = 0.80
จํานวนชั้น
5
ผูวิจัยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญ โดยกําหนดคาคะแนน (ประคอง กรรณสูตร, 2542,
หนา 74) 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
3. การทดสอบสมมติฐาน ใชคาสถิต F-test

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเชาพื้นที่สงเสริมการขาย
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด

�
𝐗

ประเภทธุรกิจ
F-test Sig.

ลักษณะกิจการ โซนพื้นทีเชา
F-test Sig. F-test Sig.

ขนาดพื้นที่
F-test
Sig.

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ

4.12

0.68

0.73

0.50

0.69

1.20

0.54

3.34

0.12

2. ปจจัยดานราคา

3.75

0.75

0.34

0.65

0.36

0.60

0.44

0.72

0.37

3. ปจจัยดานสถานที

4.10

0.86

0.58

0.46

0.72

0.73

0.64

0.46

0.72

4. ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด

4.07

0.64

0.77

0.46

0.72

0.57

0.73

0.46

0.72

5. ปจจัยดานบุคลากร

4.40

0.99

0.46

1.62

0.30

1.08

0.43

1.62

0.30

6. ปจจัยดาน
กระบวนการบริการ

4.04

0.82

0.62

1.93

0.25

0.83

0.59

1.93

0.25

7. ปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพ

4.34

0.65

0.74

0.49

0.71

0.95

0.57

0.49

0.71
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด

ราคาคาเชา

ระยะเวลาที่
เชา
FSig.
test

�
𝐗

Ftest

Sig.

1. ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ

4.12

0.92

0.51

0.97

2. ปจจัยดานราคา

3.75

0.27

0.89

3. ปจจัยดานสถานที

4.10

1.19

4. ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด

4.07

5. ปจจัยดานบุคลากร
6. ปจจัยดาน
กระบวนการบริการ
7. ปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพ

การตัดสินใจ

รานคามีอยู
ในศูนย
FSig.
test

วัตถุประสงค

Ftest

Sig.

Ftest

0.47

1.62

0.37

1.04 0.53

4.33 0.05*

0.39

0.71

0.87

0.48

1.10

0.46

2.63

0.20

0.42

1.50

0.39

0.46

0.72

0.69 0.55

1.95

0.34

1.21

0.42

0.42

0.71

0.46

0.72

0.73 0.65

3.97

0.08

4.40

0.67

0.63

2.51

0.15

1.62

0.30

0.51

0.61

0.93

0.49

4.04

0.89

0.53

0.43

0.70

1.93

0.25

1.17

0.40

3.21

0.11

4.34

1.17

0.36

1.28

0.37

0.49

0.71

0.79 0.58

0.72

0.57

Sig.

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาในครั้งนี้_ทําใหทราบถึง_ความคิดเห็นของผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย ของศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงรายตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเชาพื้นที่สงเสริมการขาย มีดังนี้ ผูเชาพื้นที่
สงเสริมการขาย สวนใหญประกอบธุรกิจรานคาประเภทรถยนต รถจักรยานยนต รถจักรยาน มีลักษณะกิจการเปน
บริษัทจํากัด ใชบริการโซนทะเลหมอก ขนาดพื้นที่ 50-100 ตรม. ราคาคาเชารายวัน 10,000 – 20,000 บาท
ระยะเวลาในการทําสัญญา 3-7 วัน ลักษณะการตัดสินใจเมื่อตองการทําสัญญาเชากับศูนยการคา หุนสวนรวม
ตัดสินใจ เปนรานคาภายในศูนยการคา และมีวัตถุประสงคของการเชาพื้นที่สงเสริมการขาย สวนใหญเพื่อจําหนาย
สินคา
ผูเชาพื้นที่สงเสริมการขายที่มีความพึงพอใจสูงสุดตอปจจัยยอยในแตละปจจัยของสวนประสมการตลาด
บริการดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ ศูนยการคาฯ มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ปจจัยดานราคา คือ อัตราคาประกันสถานที่
เหมาะสมกับทําเลที่ตั้งภายในศูนยการคาและอัตราคาใชจายสวนกลางที่เรียกเก็บคาน้ํา/คาไฟฟา ราคาเหมาะสม
ปจจัยดานสถานที่ คือ ศูนยการคาฯ ตั้งอยูในแหลงชุมชน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คือ มีการติดปายโฆษณา
ศูนยการคาฯ ครอบคลุมตามสถานที่ตาง ๆ ภายนอกศูนยการคาฯ อยางสม่ําเสมอ ปจจัยดานบุคลากร คือ บุคลากร
ของศูนยการคาฯ มีการใหบริการที่ดี ปจจัยดานกระบวนการ ใหบริการ คือ การติดตอประสานงานกับเจาหนาที่แผนก
สงเสริมการขาย ของศูนยการคา มีความสะดวก รวดเร็ว เขาถึงงาย และปจจัยดานลักษณะ ทางกายภาพ คือ ศูนย
การคาฯ จัดใหมีรานคาแบรนดเนมที่ทันสมัย และมีชื่อเสียงและศูนยการคาฯ มีการตกแตงภายนอกที่สวยงามรมรื่น
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การทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเชาพื้นที่สงเสริมการขาย ของ
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประเภทธุรกิจ ลักษณะกิจการ โซนพื้นที่เชา
ขนาดพื้นที่ ราคาคาเชา ระยะเวลาเชา ลักษณะการตัดสินใจ เปนผูเชารานคาประจําในศูนยการคา ไมพบความ
แตกตางในการเลือกเชาพื้นที่ แตเมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคการเชาพื้นที่ พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกเชาพื้นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาในครั้งนี้_ทําใหทราบถึง_ความคิดเห็นของผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย ของศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงรายตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเชาพื้นที่สงเสริมการขาย ของศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย มีประเด็นนาสนใจที่จะนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค_ดังนี้
ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดาน
ผลิ ตภั ณฑ โดยรวมอยู ในระดั บมาก ซึ่ง แสดงวา ผู ให เช าพื้ นที่ จ ะต องคํา นึ งถึ งความสํ า คัญ ของป จจั ย สว นประสม
การตลาดบริการใหมากดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเกียรติพงษ มูลโพธิ์ (2555) ที่ ศึกษาความสําคัญและ
ความพึงพอใจของผูเชาพื้นที่ตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต
พบวา ผูเชาพื้นที่พึงพอใจในปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมใน ระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
จาตุรงค ไชยเวช (2551) ที่ศึกษาถึงความพึง พอใจของผูเชาพื้นที่ของอาคารพันธุทิพยพลาซาเชียงใหม พบวา ผูเชา
พื้นที่พึงพอใจในปจจัยดาน ผลิตภัณฑ โดยรวมในระดับปานกลาง
ปจจัยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานราคา
โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา อัตราคาประกันสถานที่เหมาะสมกับทําเลที่ตั้งภายในศูนยการคาและ
อัตราคาใชจายสวนกลางที่เรียกเก็บคาน้ํา/คาไฟฟา ราคาเหมาะสม อัตราคาเชาพื้นที่ เหมาะสมกับทําเลที่ตั้งภายใน
ศูนยการคา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเกียรติพงษ มูลโพธิ์ (2555) ที่ ศึกษาความสําคัญและความพึงพอใจ
ของผูเชาพื้นที่ตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต พบวา ผูเชาพื้นที่
พึงพอใจในปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมใน ระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของจาตุรงค ไชยเวช
(2551) ที่ศึกษาถึงความพึง พอใจของผูเชาพื้นที่ของอาคารพันธุทิพยพลาซาเชียงใหม พบวา ผูเชาพื้นที่พึงพอใจใน
ปจจัยดาน ผลิตภัณฑ โดยรวมในระดับปานกลาง
ปจจัยดานสถานที่ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดาน
สถานที่ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ศูนยการคาฯ ตั้งอยูในแหลงชุมชน การเดินทางมาศูนยการคา
ฯ เขา-ออก ได สะดวกสบาย ศูนยการคาฯ ตั้งอยูบนทําเลที่เหมาะตอผูเชาในการทําธุรกิจ และมีจุดรับสงสินคาที่
เพียงพอ และมีพื้นที่จอดรถอยางเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเกียรติพงษ มูลโพธิ์ (2555) พบวา ผูเชา
พื้นที่พึงพอใจในปจจัยดานสถานที่โดยรวมในระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับผล การศึกษาของจาตุรงค ไชยเวช
(2551) พบวา ผูเชาพื้นที่พึงพอใจในปจจัยดานสถานที่โดยรวมใน ระดับปานกลาง
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มีการติดปายโฆษณาศูนยการคาฯ
ครอบคลุมตามสถานที่ตาง ๆ ภายนอกศูนยการคาฯอยางสม่ําเสมอ มีการใหสวนลด สําหรับผูเชาพื้นที่ที่มีรานคา
ภายในศูนยการคาฯเมื่อประสบปญหาทางดานธุรกิจ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน Sale promotion อยาง
สม่ําเสมอ และมีการใหสื่อโฆษณาภายในศูนยการคาฯ ฟรี โดยผานสื่อตาง ๆ ภายในศูนยการคา และสื่อออนไลน
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และมีมีการจัด Event ตาง ๆ ที่ดึงดูดลูกคา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเกียรติพงษ มูลโพธิ์ (2555) พบวา ผูเชา
พื้นที่พึงพอใจในปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
จาตุรงค ไชยเวช (2551) พบวา ผูเชาพื้นที่พึงพอใจในปจจัยดาน การสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง
ปจจัยดานบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานปจจัย
บุคคล โดยรวมอยูใ นระดั บมาก ทั้ง นี้อ าจเปน เพราะว า บุ คลากรของศู นย การค าฯ มีก ารให บริ การที่ดี บุ คลากร
ใหบริการของศูนยการคาฯ มีจํานวนที่เพียงพอ บุคลากรของศูนยการคาฯ มีมนุษยฺสัมพันธและอัธยาศัยดี บุคลากร
ของศูนยการคาฯ มีความซื่อสัตย ตลอดจนมีความนาเชื่อถือและไววางใจได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเกียรติ
พงษ มูลโพธิ์ (2555) พบวา ผูเชาพื้นที่พึงพอใจในปจจัยดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับ
ผล การศึกษาของจาตุรงค ไชยเวช (2551) พบวา ผูเชาพื้นที่พึงพอใจในปจจัยดานบุคลากรโดยรวมใน ระดับปานกลาง
ปจจัยดานกระบวนการบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการดานปจจัยกระบวนการบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การติดตอประสานงานกับ
เจาหนาที่แผนกสงเสริมการขาย ของศูนยการคา มีความสะดวก รวดเร็ว เขาถึงงาย ขั้นตอนการทําสัญญาเชาสะดวก
ไมยุงยากซับซอน มีการรับชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงินถูกตองและรวดเร็ว ความเหมาะสมของเวลาเปด -ปด
ศูนยการคาฯ ศูนยการคาฯ มีหองน้ําใหบริการอยางเพียงพอ และสะอาด มีบริการระบบเครือขายไฟฟาและโทรศัพท
ใหแกผูเชา อยางเพียงพอ จากแผนกงานระบบ มีระบบการรับแจงและแกปญหา ที่รวดเร็วจากเจาหนาที่แผนกงาน
รักษาความปลอดภัย (LP) ของศูนยการคาฯและการจัดระบบการจราจรของรถภายในศูนยการคา ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของเกียรติพงษ มูลโพธิ์ (2555) พบวา ผูเชาพื้นที่พึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมใน
ระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของจาตุรงค ไชยเวช (2551) พบวา ผูเชาพื้นที่พึงพอใจในปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการโดยรวมในระดับปานกลาง
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการดานปจจัยลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ศูนยการคาฯ จัดใหมีรานคาแบ
รนดเนม ที่ทันสมัย และมีชื่อเสียง ศูนยการคาฯ มีการตกแตงภายนอกที่สวยงามรมรื่น ศูนยการคาฯ มีสภาพตัว
อาคารสะอาด สวยงาม ไมทรุดโทรม ภายในศูนยการคา มีบรรยากาศดี การตกแตงที่ทันสมัย ศูนยการคาฯ มีการปรับ
อุณหภูมิ ความเย็นที่พอเหมาะ ศูนยการคาฯ มีลิฟต บันไดเลื่อนที่เพียงพอพรอมใหบริการและศูนยการคาฯ จัดพื้นที่
นั่งพักรอ หรือจุดนัดพบ ที่เพียงพอสอดคลองกับสอดคลองกับผลการศึกษาของเกียรติพงษ มูลโพธิ์ (2555) พบวา ผู
เชาพื้นที่พึงพอใจในปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของจาตุรงค ไชยเวช (2551) พบวาผูเชาพื้นที่พึงพอใจใน ปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพโดยรวมในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานพบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกเชาพื้นที่
สงเสริมการขาย ของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จําแนกตามวัตถุประสงคการเชาพื้นที่ ดานผลิตภัณฑ มี
การเลือกเชาพื้นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 การวิจัยนี้ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนากลยุทธ
ดานการตลาดของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ใหสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลของผูเชาพื้นที่สงเสริมการ
ขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.ศูนยการคาควรใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑ โดยจัดใหมกี ารเพิ่มพื้นที่สงเสริมการขายใหมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มทางเลือกใหลูกคาเชาพื้นที่ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการเชาพื้นที่
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา ณ จุดหนึ่งของเวลา (Cross-sectional study) ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป
ควรเก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study)
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปควรเปนงานวิจัยในเชิงคุณภาพจากการ
เก็บขอมูลเชิงลึกจากลูกคาผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เพื่อที่จะไดทราบถึง
ขอมูลที่หลากหลาย
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การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงสมบูรณไดเพราะไดรับความกรุณาชวยเหลือเปนอยางดี
จาก ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง อาจารยที่ปรึกษา ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งในความกรุณาดังกลาว และสํานึกใน
พระคุณของ อาจารยเปนอยางยิ่งที่ใหคําปรึกษา ชี้แนะ รวมทั้งแกไขขอบกพรองตาง ๆ จึงขอกราบขอบพระคุณ
อาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย ขอขอบคุณ ทานเจาของเอกสาร และงานวิจัยทุกทาน ที่ผูศึกษาคนควาไดนํา
มาอางอิงในการทําวิจัย และคณะ ผูเชี่ยวชาญที่ตรวจแกไขแบบสอบถามตลอดจนเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนต
อการศึกษาครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณประโยชนจากการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ ผูศึกษาขอนอมบูชาพระ
พุทธคุณแหงบิดรมารดา บูรพาจารย ตลอดจนจนถึงผูมีอุปการคุณทุกทานที่มีสวนสนับสนุน ชี้แนะและใหกําลังใจใน
การศึกษาจนสําเร็จลุลวงมาดวยดี
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ลักษณะความสัมพันธและความพึงพอใจของประชาชนตอความสําเร็จในการดําเนิน
นโยบายของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
The Relationship Quality and Satisfaction of People toward Policies
Implemented by Maeka Sub-district Municipality
กุลธิดา ภาชนะ 1* และ ปยะพงษ แสงแกว2
27

Kunthida Phachana1* and Piyapong Sangkaew2
บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการมี ส ว นร ว ม, ความพึ ง พอใจต อ ผลการดํ า เนิ น งานและ
กระบวนการจัดทําโครงการของประชาชนตอผลดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 5 ดาน ประชากรที่ใชในการศึกษาคือประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลแมกา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อเปดตาราง Krejcie & Morgan กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เทากับ 377 คน การเก็บ
ขอมูลจะเปนแบบแบงชั้นภูมิตามหมูบานในพื้นที่เทศบาลตําบลแมกา การวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงผลการศึกษาครั้งนี้
จะใชสถิติเชิงพรรณนา คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามรับทราบการจัดทําโครงการตางๆของเทศบาลตําบลแมกาจากผูนําหมูบาน ประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนิ นงานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ในดานความพึงพอใจต อผลการดํ าเนินงานและความพึงพอใจต อ
กระบวนการจัดทําโครงการของเทศบาลตําบลแมกานั้น ภาพรวมอยูในระดับปานกลางเชนกัน เมื่อพิจารณาวาความ
พึงพอใจตอการดําเนินงานตามนโยบายมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมหรือไม พบวาทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ
กันนัยสําคัญทางสถิติที่ 99% นั้นหมายความวาหากประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน มีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการไดเขารวมดําเนินการใหกิจกรรม และประเมินผลความสําเร็จของโครงการ ยอมทํา
ใหเกิดความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: คุณภาพของความสัมพันธ ความพึงพอใจ เทศบาลตําบลแมกา ประเทศไทย

Abstract
The objectives of this research are to find out whether people are satisfied with and participate in
policies and activities created by Maka-subdistrict municipality, and whether the participation and satisfaction
are correlated. Population of this study is people living in Maka-subdistrict, Muang, Phayao province. Based on
the Krejcie and Morgan table, there are 377 observations in this study. As Maeka subdistrict municpality
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composes of villages, this study, therefore, corrects the data based on Stratified sampling technique. Descriptive
statistics are mainly used to present all the research findings-Proportion, Mean, Standard Deviation and
Correlation.The results of this study show that the people in Maka-subdistrict municipality have information
relating to the policy implemented via village headmans. There are medium levels of participation and
satisfaction of people on the policies have been implemented. When examing the relationship of the levels of the
participation and satisfaction of the people, it is found that they are positively related.This means, if people have
participated in activities or part of polies implemented by Maka-subdistrict municipality, they tend to have the
higher level of satisfaction.
Keywords: relationship of quality, satisfaction, MaeKa Sub-district Municipality, Thailand

บทนํา
เทศบาลตําบลแมกาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล (พ.ร.บ.) พ.ศ.
2496 มีบทบาทสําคัญคือใหบริการพื้นฐานแกชุมชน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มีการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีที่มาจากคัดเลือกโดยประชาชน
เทศบาลตําบลแมกามีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนตามนโยบายของนายกเทศมนตรีและนโยบายของ
รัฐบาลภายใตการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ทั้ง 5 ดาน ไดแก 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 2.พัฒนาสังคม
การศึกษาและวัฒนธรรม 3.การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 4.ความมั่นคงและการรักษาความสงบ
เรียบรอย 5.สงเสริม การบริหารจัดการที่ดีขององคกรใหมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตําบลแมกา เปนเทศบาลตําบลขนาดกลาง อยูในเขตพื้นที่ของอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 131 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองเปน 18 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น.17,686 คน (งานทะเบียน
ทองถิ่น เทศบาลตําบลแมกา, 2559) เทศบาลตําบลแมกา เริ่มแรกตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลแมกาในป 2539
และยกฐานะเปนเทศบาลตําบลแมกา ในป 2551 ถึงปจจุบัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ป โดยมีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแมกาจํานวน.4.คน (ป 2539-ป 2551) หลังจากมีการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลแมกา มีนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 คน คนแรก นายเสนห กันทะวัง (ป 2552-2555) คนที่สอง ดร.ประพันธ เทียนวิหาร (ป 2555-ปจจุบัน)
(เทศบาลตําบลแมกา, 2559) โดยในสมัยนายกเทศมนตรีคนแรกมีนโยบายที่เนนดานดูแลสวัสดิ์ภาพของประชาชน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และคนที่สอง(ปจจุบัน)มีการบริหารงานโดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ยกตัวอยาง
เช น พะเยาโมเดล ซึ่ งมี วั ตถุ ป ระสงคห ลั กคื อ ปฏิ รูปพื้ น ที่ ทํา กิ นโดยเน นการปรั บ พื้น ที่ ปฏิ รูปที่ ดิ น เดิ ม ที่อ นุ ญาตใช
ประโยชนที่ดินเพียงเพี่อการเกษตรเทานั้น เปนการขยายการใชประโยชนจากที่ดินเพื่อกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ฯลฯ และการขยายเขตไฟฟาเขาสูบานแมต๋ํานอย (หมู 18) โดยเทศบาลตําบลแมกามีบทบาทในการเปนตัวกลาง
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน นอกจากนั้นยังมีนโยบายที่สงเสริมเสริมการทองเที่ยวซึ่งเนนการ
ปรับปรุงโบราณสถานในพื้นที่ และเนนประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักกับบุคคลทั่วไปมากขึ้น เชน โครงการสนับสนุนฟนฟู
และพัฒนาปรับปรุงโบราณสถานเวียงบัว และสงเสริมสุขภาพอนามัย ชีวิตความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย
โดยการระดมทุนสราง ปรับปรุง ที่อยูอาศัย เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ถูกสุขอนามัยมากขึ้น และยังมีการ
สงเสริมการเรียนรูใหกับผูสูงอายุ เยาวชน และสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชน
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ที่ผานมาการบริหารงาน เทศบาลตําบลแมกา ไดชื่อวาประสบความสําเร็จในการบริหารงานในหลายๆดาน
เชน พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ถนน ไฟฟา และ น้ําประปาในพื้นที่ เทศบาลตําบลแมกา ปจจุบันมีพื้นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ในทุกเสนทาง ไฟฟาเขาถึงทุกครัวเรือน มีประปาหมูบานทุกหมูบาน โดยมีปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริม
ความสําเร็จ คือการมีสวนรวมของหนวยงานทุกภาคสวน ทั้งเทศบาลตําบลแมกา หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการ
ใหความรวมมือของประชาชนในพื้นที่
อยางไรก็ตามภาพรวมของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังพบปญหาในการบริหารงาน และ ปญหาดาน
การใหบริการ เชน ควรปรับปรุงดานสุขาภิบาลในชุมชนตามนโยบายที่ไดตั้งไว รวมทั้งควรกําหนดอัตราคาบริการดูด
สิ่งปฏิกูล ที่เปนธรรม และกําหนดการใหบริการรถขนขยะตามเวลาที่กําหนด (รักษศรี เกียรติบุตร,.2558) ถึงแมวาที่
ผานมาจะมีการศึกษาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้มากมาย แตในพื้นที่ตางๆ ก็มีความเปนเอกลักษณหรือปญหา
เฉพาะพื้นที่ของตัวเอง และจากขอมูลขนาดพื้นที่ จํานวนประชากร ที่ปรากฏนั้นจะเห็นไดชัดวาเทศบาลตําบลแมกา
ตองรับผิดชอบความเปนอยู และการใหบริการตามอํานาจหนาที่ที่มากพอสมควร และจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพจากชนบทเปนชุมชนเมือง ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากเกษตรกรรมเปน
กิจการพาณิชย มีผูประกอบการหลายจังหวัดที่เขามาลงทุนประกอบการ เชน ธุรกิจหอพัก บานเชา รานอาหาร
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสงผลทําใหเกิดปญหาตางๆ เชน ปญหาทางดานทางด าน
เศรษฐกิจ เชน รายไดตกต่ํา ปญหาดานสังคม เชน ยาเสพติด ปญหาดานการศึกษา เชน เด็กมีผลการเรียนต่ํากวา
มาตรฐาน ปญหาดานสิ่งแวดลอม เชน ปญหาน้ําเนาเสีย ปญหาดานขยะมูลฝอย ปญหาดานความสงบเรียบรอย เชน
มีโจรผูราย และปญหาดานการบริหารจัดการ เชน ปญหาการบุกรุกพื้นที่ ปญหาการใชประโยชนจากที่ดินผิดประเภท
ปญหาการใหบริการที่ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน ฯลฯ (เทศบาลตําบลแมกา, 2558)
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ตองการศึกษาถึง บทบาทความสัมพันธ (การมีสวนรวม)และความพึงพอใจของ
ประชาชนตอผลสําเร็จของนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลแมกาที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวในปงบประมาณ
2558 โดยการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน ซึ่งการประเมินผลทั้ง 5 ดานนี้จะครอบคลุม
การดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ทั้งหมดของเทศบาลโดยพยายามเชื่อมโยงระหวางปจจัยที่ทําใหโครงการที่ เทศบาล
ตําบลแมกา ดําเนินการและประสบความสําเร็จ การศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชนตอองศกร ทั้งในดานการพัฒนา และ
รับทราบปญหาของประชาชนในพื้นที่เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทความสัมพันธ (การมีสวนรวม) ของประชาชนในการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาล
ตําบลแมกาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอกระบวนการจัดทําโครงการความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน
3. เพื่อศึกษาวาการมีสวนรวมมีผลตอความพึงพอใจในการดําเนินโครงการตามนโยบายของเทศบาลตําบล
แมกาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดานหรือไม

กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิด การจัด ทํา แผนยุท ธศาสตรก ารพั ฒนาทอ งถิ่ น จากกรมสง เสริ มการปกครองส ว นท องถิ่ น
(2548)
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ระยะเวลาการอยูอาศัย
- รายได
- การรับรูขาวสาร
- การมีสวนรวม

ความพึงพอใจของประชาชนตอความสําเร็จใน
การดําเนินนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน ไดแก
1. พัฒนาเศรษฐกิจ
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4. ความมั่นคงและการรักษาความสงบ
เรียบรอย
5. สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการ
ใหมีประสิทธิภาพ

วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรที่ใชศึกษา คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา จํานวน 17,686 คน จาก 18 หมูบาน เทศบาลตําบลแมกา, (2559) หาจํานวนกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
Krejcie & Morgan จากประชากรประมาณ 20,000 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (0.5) ไดขนาดกลุมตัวอยาง เทากับ
377 คน โดยเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบแบ ง ชั้ น ภู มิ จ ากจํ า นวนหมู บ า นในอั ต ราส ว นที่ เ ท า กั น และใช แ บบสอบถาม
(Questionnaire) ในการเก็บขอมูล โดยขอความรวมมือจากผูนําชุมชนในการเก็บแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบบ
ผสม (แบบปลายปดและปลายเปด) โดยรวบรวมขอมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และการศึกษาคนควาที่เกี่ยวของ
กับเทศบาลตําบลแมกา ไดแก หนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย ตลอดจนสืบคนผานเว็บไซต และสถิติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของสรุปเปนประเด็นขอคําถาม เพื่อใชในการเก็บรวบรวม ขอมูล แบบสอบถามประกอบดวย 6 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการอยูอาศัย รายได
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับทราบขาวสารโครงการตางๆของเทศบาลตําบลแมกา
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทความสัมพันธ(การมีสวนรวม)ในการดําเนินโครงการตามนโยบายของ
เทศบาลตําบลแมกาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน
สวนที่ 4.ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกาตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน
สวนที่ 5.ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอกระบวนการจัดทําโครงการตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน
สวนที่ 6.ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมกา
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การ
อยูอาศัย ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (percentage) แลวนําผลที่ไดมา
แปลผล นําเสนอในรูปแบบตาราง
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2. การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูขาวสารโครงการตางๆของเทศบาลตําบลแมกา ทํา
การวิเคราะห ขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (percentage) แลวนําผลที่ไดมาแปลผล
นําเสนอในรูปแบบตาราง
3. การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 3-5 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทความสัมพันธ (การมีสวนรวม) ขอมูลเกี่ยวกับความ
พึงพอใจตอผลการดําเนินงานและ ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอกระบวนการจัดทําโครงการตามนโยบายของ
เทศบาลตําบลแมกาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําไปแปรผล
4. การวิเคราะหขอมูลหาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคลและบทบาทการมีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการและความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมกาทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคา
สหสัมพันธ (Correlation)โดยการคํานวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน
(Spearman.rank.correlation.coefficient) นําขอมูลมาวิเคราะหอยูในมาตราอัตราภาคหรือมาตราอัตราสวน ในการ
พิจารณาความสัมพันธ (Correlation) วามีความสัมพันธมากนอย ทราบไดจากคาสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ
(Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาลักษณะความสัมพันธและความพึงพอใจของประชาชนตอความสําเร็จในการดําเนินนโยบาย
ของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา
ผูตอบแบบสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 53.60 เปนเพศชาย รอยละ 46.40 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
อายุระหวาง 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 31.00 รองลงมาอายุ 20-39 ป คิดเปนรอยละ 24.70 มีอายุระหวาง 40 – 49
ป คิดเปนรอยละ 21.20 อายุ 50-59 ป คิดเปนรอยละ 18.30 และนอยสุด อายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 4.80
ดานการศึกษามากที่สุดระดับประถมศึกษา รอยละ 57.30 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเปนรอย
ละ 20.70ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 11.90 ระดับ ปวส./อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 8.50 ไมไดรับการศึกษา
รอยละ 1.10 และนอยสุดระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 0.50 การประกอบอาชีพสวนใหญประกอบอาชีพ
รับจาง/บริการ คิดเปนรอยละ 23.90 รองลงมาประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจ คิดเปนรอยละ 18.60 ถัดมาเปนแมบาน
คิดเปนรอยละ 15.60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 14.10 วางงาน คิดเปนรอยละ 9.80 รับราชการ คิด
เปนรอยละ 8.00 เปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 6.90 ประกอบอาชีพอื่นๆคิดเปนรอยละ 2.11 และนอยสุด
บําเหน็จ/บํานาญ คิดเปนรอยละ 1.10.ตามลําดับ สวนใหญมีระยะเวลาที่อาศัยอยูหรือประกอบอาชีพในตําบลแมกา 15
ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 55.40 รองลงมามีระยะเวลาที่อาศัยอยู 6-10 ป คิดเปนรอยละ 17.00 ระยะเวลาที่อาศัยอยู 15 ป คิดเปนรอยละ 14.30 ระยะเวลาที่อาศัยอยู 11-15 ป คิดเปนรอยละ 9.00และมีระยะเวลาที่อาศัยอยูนอยสุดต่ํา
กวา 1 ปคิดเปนรอยละ 4.20 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท คิดเปน
รอยละ 38.70 รองลงมามีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.20 มีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท
คิดเปนรอยละ 9.30 มีรายไดตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 7.20 และ 15,001-20,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 6.60
แสดงผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมตามแผนยุทธศาสตร
5 ดาน
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ตารางที่ 1 บทบาทความสัมพันธ(การมีสวนรวม)ของประชาชนในการดําเนินนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา
โดย ภาพรวมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน

x

S.D.

ระดับการมีสว นรวม

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ

2.78

0.95

ปานกลาง

2. การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

2.91

1.10

ปานกลาง

3. บริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

2.83

1.09

ปานกลาง

4. ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

2.83

1.08

ปานกลาง

5. การสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการ

2.92

1.20

ปานกลาง

2.85

1.08

ปานกลาง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีบทบาทความสัมพันธ(การมีสวนรวม)ของประชาชนในการดําเนิน
นโยบายของเทศบาลตําบลแมกา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(คาเฉลี่ยรวม 2.85)
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา โดย
ภาพรวม ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน

x

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.08
3.19
3.16
3.35
3.13

1.10
1.38
1.09
1.37
1.12

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.18

1.21

ปานกลาง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4. ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย
5. การสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการ
เฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานนโยบายของเทศบาลตําบล
แมกา โดยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ดาน
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนตอกระบวนการจัดทําโครงการตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา
5 ดาน

x

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.12

1.13

ปานกลาง

2. การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

3.16

1.09

ปานกลาง

3. บริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

3.11

1.45

ปานกลาง

4. ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

3.12

1.10

ปานกลาง

5. การสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการ

3.11

1.10

ปานกลาง

3.12

1.17

ปานกลาง

แผนยุทธศาสตร

เฉลี่ยรวม

ตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอกระบวนการจัดทําโครงการตาม
นโยบายของเทศบาลตําบลแมกา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ดาน
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา
และความพึงพอใจต อผลการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกาตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 5 ดาน
การมีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการตามนโยบายของ
เทศบาลตําบลแมกา
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม
3.บริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
4. ความมั่ น คงและการรั ก ษา
ความสงบ
5. การส ง เสริ ม การ บริ ห าร
จัดการที่ดีขององคการ

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา
การพัฒนา
บริหาร
การสงเสริม
ความมั่นคง
พัฒนา
สังคม
จัดการ
การบริหาร
และการรักษา
เศรษฐกิจ การศึกษาและ ทรัพยากรและ
จัดการทีด่ ี
ความสงบ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม
ขององคการ
.409**
.601**
.617**
.544**
.639**

หมายเหตุ : หมายถึงมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.01 (99%)
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 4 พบวาการมีสวนรวมในการดําโครงการมีผลตอความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
1. การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการตามนโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01(r=0.409, p‹
0.01)
2. การมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น โครงการตามนโยบายด า นการพั ฒ นาสั ง คม การศึ ก ษาและวั ฒ นธรรม
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบายดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01(r=0.601, p‹ 0.01)
3. การมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น โครงการตามนโยบายด า นบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบายดานบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01(r=0.617, p‹ 0.01)
4. การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการตามนโยบายดานความมั่นคงและการรักษาความสงบมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบายดานความมั่นคงและการรักษาความสงบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01(r=0.544, p‹ 0.01)
5. การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการตามนโยบายดานการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคกรมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบาย.ดานการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคกร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01(r=0.639, p‹ 0.01)

สรุปผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 53.60 อายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ
31.00 การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 57.30 ประกอบอาชีพ รับจาง/บริการ คิดเปนรอยละ 23.90 มี
ระยะเวลาที่อาศัยอยูและประกอบอาชีพในตําบลแมกา 15 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 55.40 มีรายได 5,000-10,000
บาท คิดเปนรอยละ 38.70
การรับรูขาวสารโครงการตางๆของเทศบาลตําบลแมกามีการรับทราบขาวสาร คิดเปนรอยละ 63.40.ผูตอบ
แบบสอบถามรับทราบขาวสารโครงการตางๆของเทศบาลตําบลแมกา จากผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 38.50
จากการศึกษา พบวา บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาทั้ง 5 ดานอยูในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมกา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 5 ดาน
พบวา อยูในระดับปานกลาง)
ความพึงพอใจของประชาชนตอกระบวนการจัดทําโครงการตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา ตามแผน
ยุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง
จากผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการดําเนินการตามโครงการตามนโยบาย
ของเทศบาลตําบลแมกาและความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 5 ดาน มีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 99%.นั้นหมายความ
วาหากประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการไดเขารวม
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ดําเนินการ ในกิจกรรม และประเมินผลความสําเร็จของโครงการหรือไดมีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดโครงการ
ยอมสงผลใหประชาชนเกิดความพึงพอใจตอผลการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลแมกา
ขอเสนอแนะ
1. เทศบาลตํ า บลแม ก า ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ แ ละให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า โครงการตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 5.ดานของเทศบาล แกประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยสื่อตางๆ เชน ปายโฆษณา เสียง
ตามสาย ประชาสัมพันธเคลื่อนที่ แผนพับเพื่อกระตุนใหประชาชนในพื้นที่หรือกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ
2. ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละปควรเปดโอกาสใหตัวแทนประชาคมทุกกลุม ทุกเพศ ทุก
วัย เชน กลุมเกษตรกร กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ กลุมพอคาแมกา กลุมผูประกอบการในพื้นที่ เปนตน ใหความมามีสวน
รวมในการเสนอปญหาและความตองการของแตละกลุม เพื่อนําขอมูลที่ไดนํามาจัดทําแผนการพัฒนาตางๆ สามารถ
ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดครอบคลุมทุกกลุมและเกิดประโยชนตอประชาชนรวมของ
พื้นที่ใหมากที่สุด
3. ควรมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานของเทศบาล และใหความรูเกี่ยวกับความ
สําคัญ ของการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของประชาชนกับเทศบาล
แกผูนําชุมชน และประชาชนเพื่อเทศบาลจะสามารถดําเนินการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนได
4. ในการดําเนินโครงการตางๆควรเนนการบูรณาการรวมกับประชาชนใหมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงาน และเมื่อสิ้นสุดโครงการควรมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกครั้งเพื่อวิเคราะหปญหา
และนําไปปรับปรุงแกไขปญหาในการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาค นคว าดวยตนเองฉบั บนี้ สําเร็ จลงไดดว ยความกรุ ณาชว ยเหลือ รวมถึ งการตรวจสอบแกไ ข
ขอบกพรองตางๆ และไดรับคําแนะนําอยางดียิ่งจาก ดร.ปยะพงษ แสงแกว อาจารยที่ปรึกษา จนทําใหการศึกษา
คนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณตามวัตถุประสงค ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรู และ
ประสบการณตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณะผู บริห าร สมาชิ กสภาเทศบาลตํา บลแมกา ปลัด เทศบาล บุค ลากรเทศบาล
ลูกจางเทศบาล และประชาชนตําบลแมกา ทุกทาน ที่กรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถาม ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลอันเปนประโยชนตอ
การศึกษาครั้งนี้
คุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบแดบุพการีและครอบครัว ซึ่งคอยให
กําลังใจ คอยชวยเหลือ และใหการสนับสนุนการศึกษาตลอดระยะเวลา จนทําใหผู ศึกษาประสบความสํา เร็จใน
การศึกษาไดตามที่คาดหวัง
ผูศึกษาหวัง เปนอยางยิ่งวา การศึกษาคน ควาดวยตนเองฉบับนี้ จะเปนประโยชนต อการดําเนินงานของ
เทศบาลตํ าบลแม กา และผู เกี่ ยวข องที่ต องการศึก ษา หรื อนํ าขอ มูล ไปใชป ระโยชนเพื่อ การพัฒ นา ปรับปรุง การ
ดําเนินงาน เพื่อชวยใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับความคาดหวังของประชาชน
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ความผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นกับการวิจัยและเปนความรับผิดชอบของขาพเจาทั้งสิ้น (กุลธิดา ภาชนะ)
หมายเหตุ สัดสวนผลงานระหวางขาพเจาและ ดร.ปยะพงษ แสงแกว ( 100: 0 เปอรเซ็นต)
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การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ของ
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
THE KNOWLEDGE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PERSONNEL MEASURES
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SCHOOLS IN PONG DISTRICT, UNDER PHAYAO PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 2
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การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่อ ศึ ก ษาการจั ด การความรู ข องบุ คลากรทางการศึ ก ษาตามแนวทาง
หองเรียนคุณภาพ และ เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตาม
แนวทางห องเรี ยนคุณ ภาพ ของสถานศึ กษาขยายโอกาสขยายโอกาสในเขตอํา เภอปง สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่
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คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษา พบวา การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ของ
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ตามกระบวนการจัดการความรู 7 ดาน ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน
การจัดความรูใหเปนระบบ อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู อยูในระดับมาก
รองลงมา ไดแก ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยูในระดับมากดานการบงชี้ความรู อยูในระดับมาก รองลงมา
ไดแก ดานการเขาถึงความรู อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการสรางและแสวงหาความรู อยูในระดับมาก
และคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ดานการเรียนรู อยูในระดับมาก ตามลําดับ
ปญหาและขอเสนอแนะ พบวา บุคลากรทางการศึกษายังขาดการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียน
คุณภาพในดานการเรียนรู,ดานการสรางและแสวงหาความรู รวมถึง ดานการเขาถึงความรู ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก ในการรวมกัน
วางแผน พัฒนา ปรับปรุงเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจหองเรียนคุณภาพและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
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คําสําคัญ: การจัดการความรู หองเรียนคุณภาพ

Abstract
This study was intended to study the knowledge management of educational personnel measures to Quality
Classroom educational opportunity expansion schools in pong district, under Phayao primary educational service
area office 2. 2016. This population was the 155 supporting administrators teacher and educational personal of
educational opportunity expansion schools in pong district, under Phayao primary educational service area office
2. Tool used in this study was questionnaire measure assessing the five level statistics used in data analysis
were percentage, frequency mean and standard deviation.
The results were found that overall and seven strategies the knowledge management of educational
personnel measures to Quality Classroom educational opportunity expansion schools in pong district, under
Phayao primary educational service area office 2. 2016 were categorized in high level in all aspects ranged from
highest to the lowest respectively by knowledge organization, knowledge codification and refinement, knowledge
sharing, knowledge identification, knowledge access, knowledge creation and learning.
The problems and suggestions was found that teacher and educational personal, lack of the knowledge
management to quality classroom including learning, knowledge creation and knowledge access which Phayao
primary educational service area office 2 should supporting teacher and educational personal to awareness with
goals and developing quality classroom knowledge and planning.
Keywords: Knowledge Management, Quality Classroom

บทนํา
การศึกษามีบทบาทและความสําคัญอยางมากในปจจุบัน เพราะสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตาม
กระแสโลกาภิวัตน ที่มีการพัฒนาอยางกาวกระโดด สงผลใหเกิดความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และวิทยาการตาง ๆ อยางไมหยุดยั้ง ซึ่งความเจริญดังกลาวมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยอันเปนกําลังและปจจัยสําคัญของ
ประเทศชาติ ซึ่งเปนที่แนนอนวาทรัพยากรมนุษยในสวนที่จะมีการพัฒนานั่นคือเด็กและเยาวชน แตการที่เด็กและ
เยาวชนจะเจริญเติบโตเปนพลเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพอันจะสามารถพัฒนาประเทศใหบรรลุประสิทธิผลในทุก ๆ ดาน
ไดนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในสังคม โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาที่ทําหนาที่จัดการเรียนรูใหกับ
นักเรี ยน ซึ่งในปจจุ บันการศึ กษามีบทบาทและมี ความสํา คัญอย างยิ่ งตอ ความสํา เร็จในการพัฒ นาประเทศใน
สภาวการณปจจุบัน หากเด็กและเยาวชนไทยในวันนี้มีพื้นฐานความรูและทักษะที่ดี พัฒนาตนเองใหมีความพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต นําไปสูการเปนบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพตามวัยวุฒและคุณวุฒิ โดยบุคลากรทาง
การศึกษาจะตองเปนผูจัดกระบวนการถายทอดความรู วัฒนธรรมประเพณี การปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค
เจตคติ คานิยมที่ดีงาม ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา ตลอดจนอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
อันจะทําใหนักเรียนไดเกิดปญญาอันจะนําพาชาติบานเมืองใหเจริญในภายภาคหนาหากบุคลากรทางการศึกษา
ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรู
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดปฏิรูปโครงสรางการบริหารสถานศึกษาภายใตการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน สงผลใหโรงเรียนมีสถานะเปนนิติบุคลสามารถบริหารจัดการ รับผิดชอบ ตัดสินใจ และ
ดําเนินงานบริหารตาง ๆ ในอํานาจหนาที่โดยตรง (วิทยากร เชียงกูล, หนา 30) นับเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญ
ของประเทศไทยที่มุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานและจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพไดทั่วถึง การจัด
องคก รที่ใ หบ ริ การสาธารณะ ที่ มีฐ านะเป น นิติ บุค คลตามกฎหมายมหาชน ย อมจะมี อิส ระในการบริห ารทั้ งด า น
ทรัพยากรบุคคลและอํานาจหนาที่ในกรอบที่กฎหมายใหอํานาจไว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 1) บุคลากร
ทางการศึกษาเปนตัวกลางสําคัญในการจัดการเรียนรู ซึ่งนอกจากมีการจัดการเรียนรูแลวยังมีการจัดการความรูดวย
โดยการจัดการความรู(Knowledge Manage Management) อันเปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาของความรู
โดยแนวคิดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการจัดการความรูที่กระจัดกระจายที่อยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปน
ระบบหมวดหมู ทํ าให บุค คลสามารถเข า ถึ ง ความรู แ ละพั ฒ นาตนเองให มี ความรู และสามารถปรั บ ตั ว ให ทั น ต อ
ความกาวหนาและการพัฒนาของโลก ในยุคปจจุบันได ใหสมกับเปนบุคคลแหงการเรียนรู ในสังคมแหงการเรียน อัน
เปนสังคมที่ตองการใชความรู ความเขาใจ ประสบการณที่หลากหลาย ซึ่งเปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการไหลบาทางวัฒนธรรมจากตางประเทศ อันเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็วและตอเนื่องตลอดเวลา การจัดความรูจึงมีความสําคัญอยางมาก เพราะจะชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู
และสามารถนําความรูไปใช ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเปนบุคคลแหงการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู
กระบวนการจัดการความรูจะชวยใหองคกรเขาใจถึงขั้นตอนที่ทําใหการรวบรวมและสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู ให
ทุกคนในองคกรไดนําความรูมาทําการตอยอดองคความรูหรือภูมิปญญาที่มีในองคกร และนําไปสูการเปนองคกรแหง
การเรียนรู โดยสมาชิกขององคกรเปนบุคคลเรียนรูในที่สุด
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถ
วิเคราะห แกปญหา และเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
ให ก า วทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง และสอดคล อ งกั บ การเรี ย นรู ยุ ค ใหม จากแนวนโยบายดั ง กล า วนํ า ไปสู ก ารให
ความสํ า คั ญ กั บ การจั ด การความรู (Knowledge Management) ซึ่ ง หมายถึ ง การรวบรวม สร า ง จั ด ระเบี ย บ
แลกเปลี่ยน และปรับประยุกตใชความรู ที่มีอยู ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร โดยพัฒนาระบบ
จาก ขอมูล ไปสู สารสนเทศ เพื่อใหเกิดความรูและปญญา เพื่อใหสามารถเขาถึงความรูและสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันเปนกระบวนการแบบหนึ่งที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ(2548 ,หนา 5) กลาวไวประกอบดวย การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูให
เปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู
นอกจากนี้ สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ มีแนวนโยบายในการยกระดั บ
คุณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ใหส อดคลอ งกั บ กลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาคุณ ภาพของสํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน ตามแนวทางการสงเสริมคุณภาพหองเรียน (Quality Classroom) ถือวาเปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ เพราะสามารถบอกความสําเร็จและความลมเหลวของการจัดการเรียนรูไดจริง เพราะจะเปนแนวทาง
สําหรับครูโดยตรง ที่จะเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูที่เนนคุณภาพใหเกิดขึ้นในชั้นเรียนอยางแทจริง ตามแนวทาง 5
ประการ ไดแก นําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ ออกแบบการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐาน การวิจัยในชั้นเรียน
(Classroom Action Research- CAR) การใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน และการสรางวินัยเชิงบวก
(Positive Discipline) โดยแนวนโยบายนี้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไดรับมาปฏิบัติ โดยไดกําหนด
แนวทางหองเรียนคุณภาพ พรอมกับใหสถานศึกษารับแนวทางนี้มาปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
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ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง
หองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อนําขอมูลที่ไดนําไปใชเปนขอมูลสารสนเทศและแนวทางใหกับบุคลากรทางการศึกษา
นํามาปรับปรุง พัฒนา ในการปฏิบัติและปรับประยุกตใชใหดี ประสบความสําเร็จในการจัดการความรูของบุคลากร
ทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพทั้งทางดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียน
คุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 (2) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง
หองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาสขยายโอกาสในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตน
การดําเนินงานตามแนวทางหองเรียน
คุณภาพของสถานศึกษาขยายโอกาส
ทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยาเขต 2

ตัวแปรตาม
การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษา
1. ดานการบงชี้ความรู
2. ดานการสรางและแสวงหาความรู
3. ดานการจัดความรูใหเปนระบบ
4. ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู
5. ดานการเขาถึงความรู
6. ดานการแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู
7. ดานการเรียนรู

วิธีการศึกษา
การศึกษา เรื่องการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพของสถานศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีเครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบสอบถามแบบปลายเปด สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน
ของสถานศึกษาขยายโอกาสในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ปการศึกษา 2558 จากสถานศึกษา จํานวน 8 แหง รวมทั้งสิ้น 155 คน

- Proceedings -

746

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู ไดแก แบบสอบถามการจัดการ
ความรูของบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต
อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางหองเรียน
คุณภาพ ของสถานศึก ษาในเขตอํา เภอปง สัง กัดสํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 2 ตาม
องคประกอบกระบวนการจัดการความรู 7 ประการไดแก 1. การบงชี้ความรู 2. การสรางและแสวงหาความรู 3. การ
จัดการความรูใหเปนระบบ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 5. การเขาถึงความรู 6. การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 7. การเรียนรู โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ มาตราประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา ขอเสนอแนะของบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการความรูตาม
แนวทางหองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 ตามองคประกอบกระบวนการจัดการความรู 7 ประการ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแนะนําตัวผูวิจัยในการติดตอหนวยงานที่เก็บขอมูล
2. ผู วิ จั ย นํ า แบบสอบถามส ง ไปยั ง ผู ต อบแบบสอบถามที่ เป น กลุ ม ตั ว อย า งทุ ก คน โดยผู วิ จั ย จั ด ส ง ทาง
ไปรษณียและดวยตนเอง
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
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการบรรยายความเรียง

ผลการศึกษา
การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาส
ทางการศึกษาในเขตอําเภอปงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สรุปผลการศึกษา ดังนี้
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จากผลการศึกษา พบวา การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพของ
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ตามกระบวนการจัดการความรู 7 ดาน ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัด
ความรูใหเปนระบบ อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู อยูในระดับมาก
รองลงมา ไดแก ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยูในระดับมากดานการบงชี้ความรู อยูในระดับมาก รองลงมา
ไดแก ดานการเขาถึงความรู อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการสรางและแสวงหาความรู อยูในระดับมาก และ
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ดานการเรียนรู อยูในระดับมาก ตามลําดับ
ปญหาและขอเสนอแนะ พบวา บุคลากรทางการศึกษายังขาดการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียน
คุณภาพ ในดานการเรียนรู,ดานการสรางและแสวงหาความรู รวมถึง ดานการเขาถึงความรู ดังนั้น สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก ในการรวมกัน
วางแผน พัฒนา ปรับปรุงเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจหองเรียนคุณภาพและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนา

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึก ษาพบวา การจัด การความรูข องบุค ลากรทางการศึก ษาตามแนวทางหอ งเรีย นคุณ ภาพ
ของสถานศึก ษาขยายโอกาสทางการศึก ษาในเขตอํา เภอปง สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
พะเยา เขต 2 ตามกระบวนการจัดการความรูใน 7 ดาน พบวา สภาพการดําเนินการจัดการความรูของบุคลากรทาง
การศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาสในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรทางการศึกษา
รวมกันศึกษา พิจารณา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรเปาหมายมีการแสวงหาและปรับปรุงความรูอยูเสมอรวมถึงมี
ระบบการจั ดการความรูที่ดี มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูค วามรูซึ่งกั นและกัน จนเกิ ดการเรียนรูและนําความรู มาใช
ประโยชนตามแนวทางหองเรียนคุณภาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัชตพรรณ ดิฐกมล (2553, หนา 91-95) ได
ทําการศึกษา เรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1-2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของภาณุวงศ ชัยวร (2558, หนา 60-64) ไดทําการศึกษาการจัดการความรูตามมาตรการ
เรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 พบวา การจัดการความรูตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารไดกลุมโรงเรียนปง 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามกระบวนการจัดการความรู 7 ดาน ภาพรวมอยูในระดับ
มาก
ดานการบงชี้ความรู จากการศึกษาพบวา มีการปฏิบัติอ ยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเปน เพราะวา บุค ลากร
ทางการศึก ษา รว มกัน ศึก ษา แสดงความคิด เห็น พิจ ารณา กํา หนดขอบเขตความรูที่มีค วามสํา คัญ และความ
จําเปนตอวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรเปาหมายตลอดจนมีการแบงงานรับผิดชอบในการรวบรวมความรูตามการ
จัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีรพงศ คูวิบูลยศิลป (2556, หนา 45) ได
ทําการศึกษา เรื่อง กระบวนการจัดการความรูในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา จังหวัด
พะเยา จากผลการศึกษาพบวา ดานการบงชี้ความรู อยูในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของภาณุวงศ ชัยวร
(2558, หนา 60-64) ไดทําการศึกษาการจัดการความรูตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได
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กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จากการศึกษาพบวา ดานการบงชี้
ความรู อยูในระดับมากเชนกัน
ดา นการสรา งและแสวงหาความรู จากการศึกษาพบวา มีก ารปฏิบัติอ ยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเปน
เพราะวา บุคลากรทางการศึกษามีการสราง แสวงหาและรวบรวมความรู ตลอดจนมีการเขารับการพัฒนาความรูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการเชิญวิทยากรและผูเชี่ยวชาญมาใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูตาม
แนวทางหองเรียนคุณภาพร วมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วั ฒนา ทองกัญชร (2553, หนา 114-118) ได
ทําการศึกษา เรื่อง สภาพและปญหาการจัดการความรู ตามทัศนของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จากผลการศึกษาพบวา ดานการสรางและแสวงหาความรูอยูในระดับมากและยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สหพัฒน ไตรรัตนวนิช (2553, หนา 82-85) ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพการจัดการความรู
ของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากผลการศึกษาพบวา ดานการการสรางและแสวงหาความรูอยูในระดับมาก
เชนกัน
ดา นการจัด การความรูใ หเ ปน ระบบ จากการศึกษาพบวา มีก ารปฏิบัติอ ยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเปน
เพราะวา บุค ลากรทางการศึก ษามีก ารรวบรวมโครงสรา งการกํา หนดโครงสรา งแบง หมวดหมู ชนิด ประเภท
ตลอดจนมีการจัดเก็บความรูความรูเกี่ย วกับ การจัด การความรูต ามแนวทางหอ งเรีย นคุณ ภาพซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของรัชตพรรณ ดิฐกมล (2553, หนา 91-95) ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการ
ความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
จากผลการศึกษาพบวา ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ อยูในระดับมาก
ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู จากการศึกษาพบวา มีก ารปฏิบัติอ ยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเปน
เพราะวา บุคลากรทางการศึกษามีการปรับปรุงตรวจสอบ วิเคราะห ประเมิน และสรุปความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพใหเปนมาตรฐาน ถูกตอง สมบูรณซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีรพงศ คูวิบูลย
ศิลป (2556, หนา 45) ไดทําการศึกษา เรื่อง กระบวนการจัดการความรูในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา จากผลการศึกษาพบวา ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู อยูในระดับมาก
ดานการเขาถึงความรู จากการศึกษาพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากร
ทางการศึกษามีการจัดการนําเอาระบบการสงขอมูลสืบคนความรูในการนําวิทยาการทางเทคโนโลยีในการเขาถึง
ความรูเพื่อการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ที่เขาถึงไดงาย สะดวกและรวดเร็วซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของรัชตพรรณ ดิฐกมล (2553, หนา 91-95) ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการ
ความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
จากผลการศึกษาพบวา ดานการเขา ถึงความรูอยูในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจัย ของนิธิพล นวลมณี
(2550, หนา บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา มุมมองของขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูในองคกรจากการศึกษาพบวา ดานการเขาถึงความรู อยูในระดับมาก
ดา นการแบง ปน แลกเปลี่ย นความรู จากการศึกษาพบวา มีก ารปฏิบัติอ ยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเปน
เพราะวา บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ก ารนํ า ทั ก ษะความรู เทคนิ ค เชิ ง วิ ช าการมาจั ด การประชุ ม กลุ ม เพื่ อ เสริ ม
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสินีนาฏ โพธิจิญญาโน (2554, หนา 105-106) ไดทําการศึกษา เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางผูนํา
การเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรูของครูในเครือขายที่ 22 สํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร จากผล
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การศึกษาพบวา ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยูในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนพัฒณ มีสุนทร
(2553, หนา 71-76) ไดทําการศึกษา เรื่อง การจัดการความรูของครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1 จากผลการศึกษาพบวา ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูอยูในระดับมาก
ดา นการเรีย นรู จากการศึกษาพบวา มีก ารปฏิบัติอ ยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเปน เพราะวา บุคลากร
ทางการศึกษามีการนําความรูมาพัฒนา ปรับปรุงและนําความรูมาประยุกตใชประโยชน หรือเกิดเปนความรูใหมตาม
แนวทางหองเรียนคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรพร ชายสวัสดิ์ (2550, หนา ก) ไดทําการศึกษา เรื่อง การ
จัดการความรูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 จากผลการศึกษาพบวา ดานการเรียนรู อยูในระดับ
มากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของนิธิพล นวลมณี (2550, หนา บทคัดยอ) ไดทําการศึกษามุมมองของขาราชการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกร จากผลการศึกษาพบวา ดานการเรียนรู อยูใน
ระดับมาก
จากการศึกษาปญหา ของการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึก ษาตามแนวทางหอ งเรีย นคุณ ภาพ
ของสถานศึก ษาขยายโอกาสทางการศึก ษาในเขตอํา เภอปง สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
พะเยา เขต 2 ตามกระบวนการจัดการความรูใน 7 ดาน พบวามีปญหา โดยแยกเปนรายดาน ดังนี้
ดานการบงชี้ความรู จากผลการศึกษา พบวา การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง
หองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 การบงชี้ความรูของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสถานศึกษายั งไมชัดเจน ทําใหบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในดานการบงชี้ความรูไมตรงกัน บุคลากรทางการศึกษา มีภาระงานมาก
ทําใหมีเวลาจํากัด ไมมีเวลามากเพียงพอในการบงชี้ความรู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไมมีสวนในการ
บงชี้ความรูรวมถึงการพิจารณา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมาย เพราะปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาเพียงอยางเดียว
ดานการสรางและแสวงหาความรู จากผลการศึกษา พบวา อุปกรณ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชในการ
สรางและแสวงหาความรูของสถานศึกษาบางแหงยังขาดหรือมีปจจัยเหลานี้ไมเพียงพอสําหรับการสรางและแสวงหา
ความรู บุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะในการแสวงหาความรูและไมมีเวลาในการสรางและแสวงหาความรู
เพราะมีหนาที่การสอนและภาระงานที่ไดรับมอบหมายมากสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีการใหความรู
และพัฒนาความรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหกับบุคลากรทางการศึกษาเรื่องหองเรียนคุณภาพ
ดานการจัดความรูใหเปนระบบ จากผลการศึกษา พบวา บุคลากรทางการศึกษา ยังขาดทักษะและความ
เขาใจ ในการจัดการความรูใหเปนระบบ
ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู จากผลการศึกษา พบวา บุคลากรทางการศึกษา ยังขาดการประมวล
และกลั่นกรองความรูเกี่ยวกับเรื่องหองเรียนคุณภาพ
ดานการเขาถึงความรู จากผลการศึกษา พบวา บุคลากรทางการศึกษาบางสวนมีอายุมากทําใหไมทันตอ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ซึ่งมีความจําเปนตอการเขาถึงความรูในยุคปจจุบันประกอบกับการที่สถานศึกษาบาง
แหงยังขาดอุปกรณ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชในการเขาถึงความรู
ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู จากผลการศึกษา พบวา บุคลากรทางการศึกษาไมมีโอกาสในการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูกัน

- Proceedings -

750

ดานการเรียนรู จากผลการศึกษา พบวา ดานการเรียนรูยังไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพราะสถานศึกษายังมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูนอยประกอบกับอุปกรณ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
ใชในการเขาถึงความรูในสถานศึกษายังมีไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ดานการบงชี้ความรู บุคลากรทางการศึกษาควรมีการกําหนดขอบเขตความรูที่มีความสําคัญและความ
จําเปนตอการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ
2. ดานการสรางและแสวงหาความรู บุคลากรทางการศึกษาควรมีการเชิญวิทยากรและผูเชี่ยวชาญมาให
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ
3. ดานการจัดความรูใหเปนระบบ ควรจัดใหบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรูทักษะและความเขาใจใน
การจัดการความรูใหเปนระบบ
4. ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหการประมวลและกลั่นกรองความรูเปนไปอยางถูกตองสมบูรณ
5. ด า นการเข าถึ ง ความรู ควรมีเครื่ อ งมื อ และอุป กรณ ใ นการเข าถึ งความรู เพื่ อ การจัด การความรูต าม
แนวทางหองเรียนคุณภาพ ที่เขาถึงไดงาย สะดวกและรวดเร็ว
6. ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู บุคลากรทางการศึกษาควรมีการนําความรูที่มีอยูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกันเพื่อการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ
7. ดานการเรียนรู บุคลากรทางการศึกษาควรพัฒนาใหเกิดความรูใหมและนําความรูมาใชประโยชนตาม
แนวทางหองเรียนคุณภาพ
จากข อ เสนอแนะทั่ ว ไปสถานศึ ก ษาขยายโอกาสในเขตอํ า เภอปง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ควรใชเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตน และควรรวมกันพิจารณาเปาหมาย วางแผน พัฒนา
ปรับปรุงและนําความรูไปใชประโยชนตามการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพรวมกันใหชัดเจนและ
สามารถปฏิ บัติ ไ ด เพื่ อ ทํ า ให ก ารจั ด การความรู ข องบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามแนวทางห อ งเรี ย นคุ ณ ภาพ ของ
สถานศึกษาขยายโอกาสในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของแนวทางหองเรียนคุณภาพตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูง
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT)
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียน
คุณภาพของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ฉบับนี้ สําเร็จเรียบรอยไดดวยความกรุณาจากบุคคลหลายฝาย ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่
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มีสวนชวยเหลือในการทําการศึกษาในครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารย ดร.สุนทร คลายอ่ํา อาจารยที่ปรึกษา ที่ได
สละเวลาใหคําแนะนําปรึกษาอยางใกลชิด นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณอาจารยผูสอนทุกทาน ที่ไดใหการสนับสนุน ให
ความรูและแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญทุกทาน โดยเฉพาะ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยประจําวิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายอิสรีย ทองภูมิพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนราชานุเคราะห นายนเรศ อภัยลุน
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลตําบลงิม (คือเวียงจ่ํา) ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําแกไขในการแกไข ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาคนควาจนสําเร็จลุลวงดวยดี
สุดทายขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชา ผูบริหารสถานศึกษาที่ไดขอเก็บขอมูล รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ทุกทานที่ไดกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งสงผลใหการจัดเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้มีความ
สมบูรณครบถวน
สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยรวมทั้งญาติพี่นอง เพื่อน ๆ ที่ใหกําลังใจ ใหการ
สนับสนุนจนประสบความสําเร็จในการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้
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Abstract
The object was (1)To study of project management of the distance learning via satellite of small
primary school under the the Chiangrai Primary EducationS Area Office 1, (2)to study of results of the distance
learning via satellite of of small primary school under the Chiangrai Primary Education Area Office 1 . The
population of the research was 72 government teachers. The instruments was questionnaire. The statistical
analyses were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The findings were as fellows: (1) Project management of distance learning via satellite of small primary
school under the the Chiangrai Primary EducationS Area Office were in the high level (µ = 3.84, σ = 0.27).
Considering each aspect, the highest average aspect was Planning for teaching and learning distance via
satellite, followed by The implementation of the teaching of distance via satellite, Educational problems and the
need for media education satellite distance andEvaluation of the learning and teaching of distance via satellite
respectively. (2) the results of the distance learning via satellite of of small primary school under the Chiangrai
Primary Education Area Office 1 were in the high level (µ = 3.79, σ = 0.21). Considering each aspect, the
highest average aspect was management environment,followed by management learning , effectiveness and
teacher development respectively.
Keywords: Project management , Distance Learning vis Satellite

บทนํา
โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคปจจุบัน
ที่มุงเนนใหการศึกษาแกปวงชนชาวไทยอยางทั่วถึงทุกหมูเหลา โดยไมมีขอจํากัดและเปนการใหการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อใหโอกาสและความเทาเทียมกันแกพสกนิกรในการเขาถึงการเรียนรูที่มีคุณภาพ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต1, 2553, สื่อออนไลน)
ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 37 ขอ 4 การจัดการศึกษาทางไกล
และการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา และหมวด 9 มาตรา 63 ถึงมาตรา 69 ที่ระบุถึงการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ฝายวิชาการ, สํานักพิมพเดอะบุคส, 2556 หนา 17) จึงเห็นไดวากฎหมายดังกลาวไดให
ความสําคัญแกการจัดการศึกษาโดยการนําเทคโนโลยีเขามามีสวนเกี่ยวของตอการจัดการเรียนรู เปนผลใหปจจุบันนี้
สถานศึกษามี การจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอนทางไกลผานดาวเทียมกันอยางแพรหลายมากขึ้น
กอปรกับขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เกี่ยวกับเรื่องที่ตองเรงรัดดําเนินการใน
ประเด็นการศึกษาที่ตองพิจารณาแกไขปญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่หางไกล ประกอบกับ รองหัวหนาฝายสังคม
จิตวิทยา คณะรักษา ความสงบแหงชาติ ก็มีนโยบายที่จะแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปญหาขาดแคลนครู ครู
ไมครบชั้น ครูสอนไมตรงสาขาวิชาเอก ดวยโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไปยังโรงเรียน
ขนาดเล็ก ทั่วประเทศ (กุณฑิกา พัชรชานนท, 2558, สื่อออนไลน) ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่องสภาวะการ
ขาดแคลนครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, หนา 9-15) ที่
พบวา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปญหาการขาดแคลนครูดานเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาดแคลนครูในสาขาวิชา
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หลัก ขาดแคลนครูในแตละพื้นที่ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทั้งครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอนมากกวา
คาเฉลี่ยของประเทศในกลุมองคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) ทั้งนี้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, หนา 15) ไดเสนอแนะการ
แกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานแกปญหาดวยวิธีบริหารจัดการเพื่อใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดหลายรูปแบบ ซึ่ง
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมเปนอีกหนึ่งรูปแบบสําหรับการแกไขปญหาการขาดแคลนครู
ในปการศึกษา 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ไดดําเนินการโครงการขยาย
ผลการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนใหกับ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และไดติดตามโครงการอยาง
ใกลชิดและประเมินผลการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคการใชงาน โดยเฉพาะ
การรับฟงความคิดเห็นจากผูใชงานโดยตรง ทั้งครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปปรับปรุง วางแผน
และพัฒนาโครงการใหดําเนินการอยางตอเนื่องและยั่งยืน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงเขต 1,
2558, สื่อออนไลน )
จากสภาพดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วา การบริหารโครงการ
จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และผลของการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยูในระดับใด เพื่อจะนําขอมูล
ที่ไดมากําหนดนโยบาย วางแผน พัฒนาการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดอยางเหมาะสม อัน
จะส ง ผลต อ การขั บเคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นการสอนทางไกลผ า นดาวเที ยมเพื่ อ แก ปญ หาการขาดแคลนครู ข อง
สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา และยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหไดมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
2. เพื่อศึกษาผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
เนื่องจากโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม มีการดําเนินงานหลัก คือ บริหารการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม ดังนั้นผูวิจัยจึง ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
1. การบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยใชกรอบแนวคิดกระบวนการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมตามคูมือแนวดําเนินการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมสําหรับ
สถานศึกษา (อมรทิพย เจริญผล และพิเชษฐ โพธิ์ภักดี ,2549 หนา 21-22) ซึ่งแบงเปน 4 ขั้นตอนไดแก (1) การศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการใชสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (2) การวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (3) การดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม และ(4) การ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
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2. ผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ตามแนวคิด คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียมในสถานศึกษา ผูวิจัยไดศึกษามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (อมรทิพย เจริญผล และพิเชษฐ โพธิ์ภักดี ,2549 หนา 21-22 ) โดยแบงผลการ
จัดการการศึกษาไกลผานดาวเทียมออกเปน 4 ดาน ไดแก (1) ดานการจัดสภาพแวดลอม (2) ดานการพัฒนาครู (3)
ดานการจัดการเรียนรู และ(4) ดานประสิทธิผล

วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการครู ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนนอยกวา 60
คนหรือไมครบชั้นสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ปการศึกษา 2558 จากจํานวน
โรงเรียน 23 โรงเรียน มีประชากรจํานวน 72 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามกรอบการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย ซึ่งแบบสอบถาม
ไดแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศ
ระดับการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทั้ง 4 ดานไดแก 1) การศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการใชสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (2) การวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (3) การดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม และ(4) การ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม จํานวน 22 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทั้ง 4 ดานไดแก (1) ดานการจัดสภาพแวดลอม
(2) ดานการพัฒนาครู (3) ดานการจัดการเรียนรู และ(4) ดานประสิทธิผล จํานวน 22 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ
การวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะห ขอมูล ดวยความถี่ และรอยละ
2. การบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะห ขอมูลดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง
3. ผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะหขอมูลดวย คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําเสนอ
เปนตารางประกอบความเรียง
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ผลการศึกษา
1. การบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวาการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อยูในระดับมาก (µ =
3.84) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผานดาวเทียม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ = 3.91) รองลงมา ดานการดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
(µ = 3.84) ดานการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการการใชสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
(µ = 3.82) และดานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น
(µ = 3.80)
2. ผลการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม ของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
2.1 เมื่ อ พิ จ ารณาโดยภาพรวม พบว า ผลการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย มของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อยูในระดับมาก (µ =
3.79) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีดานการจัดสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ
=3.87) รองลงมาดานการจัดการเรียนรู (µ = 3.85) ดานประสิทธิผล (µ = 3.80) และดานการพัฒนาครูมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด (µ = 3.74)

สรุปผลการศึกษา
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกลาวถึง การบริหารและประสิทธิภาพการบริหารโครงการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 1 โดยผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นที่สําคัญและนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
เมื่อพิ จารณาภาพรวมของ การบริ หารโครงการจั ดการศึกษาทางไกลผ านดาวเที ยม ของโรงเรีย น
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแตละดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา โรงเรียนไดใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมทุกดานที่เปนกระบวนการบริหารจัดการเรียน
การสอนทางไกลผานดาวเทียม ทั้งนี้กระบวนการดังกลาว ประกอบดวย การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความ
ตองการการใชสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม การวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียม การดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียม โดยเฉพาะการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม ที่คาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่ง
สอดคลองกับ ทิวากร ดวงแกว ( 2556 หนา 110) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ
คุณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนทางไกลผ า นดาวเที ย มในสถานศึก ษา สั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา กระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
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ดาวเทียม ในภาพรวม ครูสวนใหญมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
เกียรติศักดิ์ เริงชัยภูมิ (2558 หนา 500) ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโครงการจัด
การศึก ษาทางไกลผ านดาวเที ย มของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในสั ง กัด สานัก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรสาคร พบวา การบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับ
มากเชนเดียวกัน เนื่องจาก โรงเรียนใหความสําคัญกับการบริหารโครงการ สงผลใหสามารถดําเนินงานใหบรรลุตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการไดอยางครบถวนและมีคุณภาพกลาวคือ มีการวางแผนการดําเนินงานโดยการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน มีการปฏิบัติตามแผนอยางจริงจังและครบถวน รวมถึงมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยาง
อยางเขมขนและตอเนื่องในทุกระยะ โดยมุงเนนใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพของตน มีทักษะใน
การคิดวิเคราะห และสามารถสืบคนขอมูลความรูโดยใช สื่อเทคโนโลยี สงผลใหมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอยาง
ตอเนื่องการวางแผนงานในการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับ
สิริพร กัณฑมณี (2548 หนา 104-106) ไดศึกษาเรื่อง บริหารโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคิรีขันธ ผลการศึกษา พบวา ความสําคัญขององคประกอบ 4 ประการ
ของการบริหารโครงการ คือ ดานการวางแผน ดานการดําเนินงาน ดานการประเมินผล ดานการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง อยูในระดับมาก ทุกรายการ และสอดคลองกับ จรรยา พลสมัคร ( 2549 หนา 83) ที่ไดศึกษา การจัดการ
ศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษาตามโครงการโรงเรียนวังไกลกังวล กรณีศึกษากลุมโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกลกลุมโรงเรียนราช
ประชานุเคราะหมีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งสอดรับกับ
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 37 ขอ 4 การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลาย
เขตพื้นที่การศึกษา และหมวด 9 มาตรา 63 ถึงมาตรา 69 ที่ระบุถึงการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ฝายวิชาการ,
สํานักพิมพเดอะบุคส ,2556 หนา 17, 23 -24) และสอดรับกับขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) เกี่ยวกับเรื่องที่ตองเรงรัดดําเนินการในประเด็นการศึกษาที่ตองพิจารณาแกไขปญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่
หางไกล ประกอบกับ รองหั วหนา ฝายสั งคมจิ ตวิทยา คณะรักษา ความสงบแหง ชาติ ก็มีนโยบายที่จะแกปญหา
โรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปญหาขาดแคลนครู ครูไมครบชั้น ครูสอนไมตรงสาขาวิชาเอก ดวยโครงการขยายผลการ
จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก ทั่วประเทศ (กุณฑิกา พัชรชานนท, ขาวสํานักรัฐมนตรี
,2558 ,สื่อออนไลน)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม มีคาเฉลี่ย
สูงสุด นั่นแสดงใหเห็นวา การวางแผนเปนกระบวนการสําคัญในการบริหาร (management function) ในการ ตัดสินใจ
อยางเปนระบบเกี่ยวกับเปาหมาย (goals) และ กิจกรรม (action) ซึ่งบุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน หรือองคการจะ
กระทําในอนาคต การวางแผนเกี่ยวของกับการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมาย และการกําหนดกลยุทธเพื่อให
บรรลุเปาหมายเหลานั้นตลอดจนพัฒนาแผนและสรางใหเกิดความรวมมือระหวางกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ เกียรติ
ศักดิ์ เริงชัยภูมิ (2558 หนา 500) ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโครงการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา
การบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเนื่องจาก โรงเรียนไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการวางแผน
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บริหารโครงการเปนอยางมาก โดยไดกําหนดวัตถุประสงคกลยุทธ ตัวชี้วัด งบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาที่ใช
ในจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไวอยางถูกตองเหมาะสม เพียงพอ และชัดเจน โดยเนนการมีสวนรวมจากผูมี
สวนเกี่ยวของ รวมถึงไดสรางความตระหนักแกบุคลากรในโรงเรียนและผูเกี่ยวของใหเห็นความจําเปนและความสําคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยมีการประชุมชี้แจงแกคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และผูเกี่ยวของ ใหเขาใจถึงหลักการ วิธีการ ระบบ การจัดการเรียนการสอนโดยใช
สื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม สอดคลองกับ ทิวากร ดวงแกว (2556 หนา 111) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยดาน
ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในสถานศึกษา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา การวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผานดาวเทียม ในภาพรวม ครูมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
สิริพร กัณฑมณี (2548 หนา 104 -106) ไดศึกษาเรื่อง บริหารโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคิรีขันธ ผลการศึกษา พบวา ดานการวางแผน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก โดยมีระดับความสําคัญดานการรวบรวมขอมูลที่จําเปนไวสําหรับการวางแผนงานในการบริหารโครงการ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงไปไดแก การชี้แจงขอมูลใหบุคลากรเห็นความจําเปนในการบริหารโครงการการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมอยางทั่วถึง และมีกระบวนการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ การบริหารโครงการการศึกษาทางไกล
ผา นดาวเที ย มแก โ ดยมี ด า นการกํ า หนดบทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการการบริ ห ารโครงการ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม มีคาเฉลี่ย นอยสุด
และเมื่อพิจารณาดานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
แสดงใหเห็นวา การใหความสําคัญกับการวัดผล ประเมินผล การเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน อยูใน
ระดับต่ําเมื่อเทียบกับทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรในการดําเนินงานดานการประเมินผล
ไมวาจะเปนการสรางสรางหลักเกณฑ วิธีการประเมินผล รูปแบบการประเมิน หรือแมแตการสรุปผลประเมินการ
จัดการเรียนการสอน ทางไกลผานดาวเทียม เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียน การสอนในปตอไป ซึ่งสอดคลอง
กับ ชัญญา พงษชัย ธนีนาฎ ณ สุนทร และภัทรพล มหาขันธ (2554 หนา 31) ไดศึกษา ปญหาและแนวทางแกไขการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 พบวา
ปญหาการบริหารงานวิชาดานการวัดผลประเมินผล และปญหาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ใชในโรงเรียนยังไมได
มาตรฐาน มีปญหามากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีบุคลากรนอยและจํากัด ผูบริหาร
โรงเรียนจึงตองใหครูทํางานทุกอยาง จึงไมมีเวลาศึกษา และทําความเขาใจระเบียบการวัดและประเมินผล รวมทั้งการ
ขาดงบประมาณที่เพียงพอ สงผลใหการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ไมไดมาตรฐาน และสอดคลอง เกียรติศักดิ์
เริงชัยภูมิ (2558 หนา 500) ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา การ
บริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครดานการประเมินผล มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด เนื่องจากโรงเรียนมีการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการยังไมมากเทาที่ควร ดวยขอจํากัดในเรื่องของบุคลากรที่บางสวนยังขาดความรู ความเขาใจในเรื่อง
การประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และสอดคลองกับ สิริพร กัณฑมณี (2548 หนา 104106) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง บริ ห ารโครงการการศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย มของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประจวบคิรีขันธ ผลการศึกษา ดานการประเมินผล พบวา อุปสรรคและปญหาของการบริหารโครงการ
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การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม คือ ขาดการนําผลที่ประเมินไดมาวิเคราะหโดยคณะกรรมการ และผลการประเมินไม
มีการจําแนกแยกแยะและไมไดนําผลการประเมินมาใช ในครั้งตอไป
2. ผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา มีการบริหารจัดการการจัดการศึกษาผานดาวเทียม ของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 สังกัดเพื่อเปนการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียน และคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาคุณภาพของการจัดการบริหารจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม ในการดําเนินการจัดการการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเที ยมภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ ง
สอดคลองกับ ทิวากร ดวงแกว (2556 หนา 108) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ
คุณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนทางไกลผ า นดาวเที ย มในสถานศึก ษา สั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบวา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ครูสวนใหญมีความคิดเห็นวาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผานดาวเทียมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทั้ง
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดสภาพแวดลอม มีคุณภาพสูงกวา
ดานอื่นๆ และสวนดานการพัฒนาครู มีคุณภาพนอยกวาดานอื่น ๆ
เมื่อพิจารณาผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 พบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็นของครูจากมากไปนอย ไดแก การจัดสภาพแวดลอม
การจัดการเรียนรู ประสิทธิผล และการพัฒนาครู จากขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาให
ความสําคัญตอการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมมากเปนลําดับ
แรก ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมเปนการเรียนรูที่ควบคูไปกับ การดูโทรทัศนที่
รับสัญญาณสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล ฉะนั้นจาเปนตองมีการเตรียมอุปกรณ รับ-สงสัญญาณ การจัดหองเรียน
สื่ออุปกรณใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา เพื่อใหผูเรียนโรงเรียนปลายทางไดรับความรูพรอมกับผูเรียนโรงเรียนตนทาง
ดังนั้นเพื่อใหการขับเคลื่อนกระบวน การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามแนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฝาย
วิชาการ, สํานักพิมพเดอะบุคส ,2556 หนา 13)
อีกทั้งสถานศึกษายังไดดําเนินการจัดเตรียมใหทุกหองเรียนมีการติดตั้งอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมและอยู
ในสภาพพรอมใชจัดกิจกรรมการเรียนรู นอกจากนี้แลวภายในหองเรียนตองมีเครื่องรับโทรทัศนที่อยูในระดับพอดี
สายตาและมีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักเรียน นักเรียนสามารถไดยินเสียงและเห็นภาพจากโทรทัศนไดชัดเจน
สําหรับการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม สถานศึกษาสวนใหญติดตั้งจานรับสัญญาณอยูในพื้นที่โลงไมมีสิ่งกีด
ขวาง จากการศึกษาครั้งนี้ถึงแมวาสถานศึกษาสวนหนึ่งจะมีหองควบคุมการรับและสงสัญญาณดาวเทียมในระดับที่
เหมาะสมแลวก็ตาม แตก็สามารถพัฒนาไดอีก ขึ้นอยูกับบริบทของสถานศึกษา และทรัพยากรที่เพียงพอ เชน จัดใหมี
เครื่องรับสงสัญญาณที่ทันสมัย สามารถรับสงสัญญาณไดดีชัดเจนมากยิ่งขึ้น เปนตน
- Proceedings -

761

สวนผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 จากความคิดเห็นของครู พบวา ดานการพัฒนาครูและดานประสิทธิผลยัง
มีคุณภาพนอยกวาดานอื่น ซึ่งเปนประเด็นที่นาสนใจ ดังนั้นผูวิจัยจึงขอนําเสนอการอภิปรายทั้งสองดาน ดังตอไปนี้
ในกรณีดานการพัฒนาครู จากสภาพบริบทของสถานศึกษาและภาระหนาที่ของบุคลากรในสถานศึกษามี
มาก ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ใหเห็นวามี
ครูผูสอนจํานวนมากควรไดรับการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนทางไกลผานดาวเทียม และถึงแมวาครูผูสอน
สวนมากจะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการใชสื่อ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการทําแผนการจัดการเรียนรู
ทางไกลผานดาวเทียม หรือไดรับแผนการจัดการเรียนรูทางไกลครบทุกกลุมสาระการเรียนรูแลวก็ตาม แตก็ควรไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จจากการใชสื่อการเรียน การสอนทางไกลผาน
ดาวเทียม เพื่อใหครูผูสอนไดเห็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณจริง เพราะครูเปนบุคคลสําคัญใน
การจัดการเรียนรู ถาครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะดานการจัดการเรียนรูยอมสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนซึ่งสอดคลองกับ มณีรัตน สิทธิโชค (2546 หนา 90 - 91) ไดศึกษาเรื่องปจจัยคัดสรรที่
สงผลตอความคิดเห็นใน การปฏิบัติงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูบริหารและครูในโรงเรียนผู
นาการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูที่พบวา ปจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธทางบวกกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ประกอบดวยการฝกอบรมและการ
พัฒนาทักษะของครู และสอดคลองกับ ชัญญา พงษชัย ธนีนาฎ ณ สุนทร และภัทรพล มหาขันธ (2554 หนา 31) ได
ศึกษา ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ไดเสนอแนวทางแกไขปญหาดานสื่อการเรียนการสอน คือ จัดอบรมครูใหมี
ความรูความสามารถ ในการผลิตและใชสื่อการเรียนการสอนโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูจัดหาสื่อการ
เรียน การสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
นอกจากนี้สถานศึกษาอาจพัฒนาครู โดยสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนรวมกลุมกันระหวางเพื่อนครูใน
โรงเรียนหรือตางโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูเพื่อนครูดวยกัน เนื่องจาก
วิธีการนี้ครูผูสอนสามารถปฏิบัติและเกิดการพัฒนาไดจริงจากการพูดคุยปรึกษาหารือกันภายในกลุมเพื่อหาแนวคิด
วิธีการพัฒนาการสอนของตนใหเกิดผลโดยตรงตอผูเรียน ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับ เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2555 หนา
69-71) ที่ไดเสนอแนวทางการพัฒนาครูควรมีวิธีการหลากหลาย ไดแก การฝกอบรม การนิเทศ การกากับติดตาม
และประเมินผล การสงเสริมสนับสนุนใหครูศึกษาตอ และการอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหสรางผลงานทาง
วิชาการจากที่กลาวมาแลวนั้นเปนไปแนวทางเดียวกับ สมพงษ มวงกล่ํา (2554 หนา 183-185) ที่พบวา หลังการ
พัฒนาครูดวยการประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศการสอนทาใหครูมีความรู ความเขาใจ สามารถเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางครบถวนทุกขั้นตอน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาในยุค
อิเล็กทรอนิกสจําเปนตองมีนโยบายแนวทางในการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน การทําวิจัย การสรางสื่อนวัตกรรม โดยผูบริหารใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี อํานวยความ
สะดวกใน การเปลี่ยนแปลง กําหนดกลยุทธในการสอนและการเรียนรู การจัดสรรทรัพยากร และกําหนดแผนการ
พัฒนาครู (Schiller, 2003 pp 171-185)
สําหรับดานประสิทธิผล เปนอีกหนึ่งประเด็นที่นาสนใจ เนื่องจากครูสวนใหญไดสะทอนความคิดเห็นวา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมควรมีประสิทธิผลที่ดีกวานี้ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากเทคนิคของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ถึงแมวาโรงเรียนจะมีสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมเปนสื่อที่มีประโยชนชวย
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สรางความรูใหกับผูเรียน และชวยแกปญหาการขาดแคลนครูแลวก็ตาม แตเพื่อใหเกิดความคุมคามากยิ่งขึ้นเมื่อมีการ
ใชสื่อ ผูสอนควรมีเทคนิคสําหรับการจัดกิจกรรมดวย เพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมมิใชการดู
โทรทัศนเพียงอยางเดียว แตผูสอนควรเพิ่มเทคนิคใหผูเรียนไดนาความรูจากการดูโทรทัศนมาเผยแพรใหกับเพื่อน
ผูเรียนดวยกัน ดวยวิธีการอภิปราย แสดงบทบาทสมมติ ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อฝกใหผูเรียนได
ทบทวนความรู ทําใหเกิดความแมนยา ซึ่งสอดคลองกับ ณัฐพล พรมลี (2554 หนา 43) ที่พบวา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยผูเรียนรวมมือกันทํางานเปนทีม และมีการทดสอบหนาชั้นเรียนโดยใหแตละกลุมออกมานําเสนอหนาชั้น
เรียนโดยมีคะแนนเปนตัวเสริมแรง โดยครูเปนผูเลือกผูเรียนของแตละกลุมเอง ผูเรียนที่เกงจะชวยสอนเพื่อนกลุมออน
และผูเรียนที่เรียนออนจะใหความสนใจและมีความกระตือรือรนมากขึ้น และพยายามที่จะเรียนรูจากสิ่งที่เรียนมากขึ้น
นอกจากนี้สอดคลองกับ ราตรี ประสาทเขตการ (2554 หนา 61-62) ที่พบวาผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es
ไดแก 1) ขั้นสรางความสนใจ (engagement) 2) ขั้นสํารวจและคนหา (exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป
(explanation) 4) ขั้นขยายความรู (elaboration) และ 5) ขั้นประเมิน (evaluation) จะชวยใหผูเรียนมีความสามารถดาน
การคิดวิเคราะหและสังเคราะหสูงขึ้น
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการการศึกษา การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 พบวา ดานการ
พัฒนาครู และดานประสิทธิผล อยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับดานอื่น ดังนั้น ควรดําเนินการดังนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรวางแผนการบริหารงานบุคคลใหตรงกับความรูความสามารถ และความถนัด
ของครูเกี่ยวกับการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
2. ผู บริหารสถานศึก ษาควรวางแผนการพั ฒนาครูให มีความรูค วามสามารถและมีทัก ษะในการใชสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส สื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานครูอยางหลากหลายและมี การสับเปลี่ยนภาระงานที่รับผิดชอบ
เพื่อใหครูเกิดการพัฒนางาน เพิ่มประสบการณในทางานจากการใชสื่อทางไกลผานดาวเทียมในการจัดการเรียนรู ซึ่ง
จะทาใหครูเกิดความรอบรูในการปฏิบัติงานและเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ควรสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรครู
โดยจัดโครงการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียมเพื่อการจัดการเรียนรู พรอมทั้งมีการนิเทศ กํากับดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระบบอยาง
ตอเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยวิชาความรูที่ไดรับการประสิทธิ์ประสาท จากคณาจารย
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จนทําใหผูศึกษา มีความรูเพิ่มขึ้น ซึ่งผูศึกษาขอนอมระลึกถึงพระคุณ
ของคณาจารยทุกทาน
ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต อาจารยที่ปรึกษา ที่สละเวลาอันมีคายิ่งในการชวยเหลือ
ใหคําแนะนาปรึกษาและถายทอดความรูตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองบกพรองตาง ๆ จนการศึกษา
คนควาอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณและเปนไปดวย ความเรียบรอย ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้
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ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ใหความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือ ใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะอันมี
ประโยชน ใหการศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย
Administration in Accordance Wint good governance of San-sai sub
district municipality , Chiang Rai Province
พัชรินทร กาบุญค้ํา1* และ นันทิมา นาคาพงศ2 1
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Patcharin Kaboonkum1* And Nanthima Nakaphong2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามความ
คิดเห็ นของบุค ลากรและผูนํา ชุมชน ปญ หาและแนวทางในการพัฒนาการบริห ารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลสันทราย โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากร และผูนําชุมชน จํานวน 74 คนประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามมาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ วิ เ คราะห โ ดยการหาค า ความถี่ (frequency) และค า ร อ ยละ
(percentage) ในดานขอมูลทั่วไป และเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย ใชวิธี
หาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบ t-test
ผลการวิจัยพบวาการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารขาราชการ และ
ลูกจางของเทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชียงรายมีระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ใน
ดานหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนดาน
หลักหลักนิติธรรม, การมีสวนรวมและดานหลักความคุมคา ภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งผูบริหาร
ขาราชการ และลูกจางของเทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย ใหความสําคัญในการใชหลักธรรมาภิบาลในดาน
หลักนิติธรรม การมีสวนรวมและหลักความคุมคา ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันทราย ไดดีมีประสิทธิภาพ
ทําใหการบริหารงานสําเร็จตามเปาหมาย
คําสําคัญ: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

Abstract
The objective of the study was to A Study ofCompare administration based on good governance. The
staff and community leaders.The development and administration according to good governance of the
municipality dunes.Using the survey (Survey. Research) and compare reviews of personnel. And Community
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Leaders of 74 data processing using software packages. By analyzing the frequency (frequency) and percentage
(percentage) in the data.And on the administration based on good governance of municipalities dunes.Using the
average (mean) and standard deviation (standard deviation). The tool used to collect data was questionnaire.
The statistics used were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by
t-test.
The results showed that Studies on the administration by the good governance of the management.
Officials and employees of the Municipality dunes. Chiang Rai province The level of performance.Based on good
governance. The rule of law , Participation and value have varied significantly. The main virtue Transparency
Main responsibilities Overview no difference which rejected the hypothesis set. This shows that both the
management and employees of the District Commissioner dunes. Chiang Rai province Give priority to good
governance principles in the new fair participation and value.In the administration of the Municipality dunes.
Good performance The management goal.
Keywords: Administration According To Good Governance

บทนํา
การปกครองทอ งถิ่น ในรูป แบบของเทศบาลมีก ารเปลี่ย นแปลงและพัฒนาตลอดมาเพื่อ ใหเหมาะสมกั บ
สภาพการณของแตละชวงเวลาซึ่งปญหาและอุปสรรคหลายประการที่ทําใหการปกครองทองถิ่นไมสามารถอํานวย
ประโยชนใหกับประชาชนไดอยางเต็มที่ตามวัตถุประสงคในการปกครองประเทศโดยเฉพาะวัตถุประสงคหลักในการ
ปกครองทองถิ่นคือการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการเมืองการปกครองโดยมีตัวแทนของประชาชนในรูปของ
กรรมการชุมชนที่ทําหนา ที่แทนประชาชนในการบริหารเทศบาลตามระเบียบสํา นักนายกรัฐมนตรีวาดว ยกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรงใสหลักการมีสวนรวมหลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุมคา “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหลักธรรมรัฐ
ซึ่งเรารูจักกันในนาม “GoodGovernance” ซึ่งหมายถึงการปกครองที่เปนธรรมนั้นไมใชแนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นใน
สังคมแตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพัน ๆ ปซึ่งเปนหลักการ
เพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยง
โดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลัก 6 ประการคือ
หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรงใสหลักการมีสวนรวมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา
เทศบาลเปนองคกรการปกครองสวนทองถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการพยายามในการจัดการทั้งทรัพยากร
บุคคลและพนักงานฝายตาง ๆ อยูเสมอ และรัฐบาลในยุคปฏิรูปการปกครอง มีแนวคิดและแนวทางในการปรับเปลี่ยน
การบริหารและการปกครอง เพื่อการกระจายอํานาจและบทบาทใหสูทองถิ่นแบบองครวมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางแทจริง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทศบาลนอกจากนั้นยังจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจากเทศบาลถือเปนการปกครองระดับทองถิ่นที่จะตองเขาถึงประชาชนได
ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุด
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จากการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันทรายในอดีตที่ผานมา พบวามีการถูกรองเรียนจากประชาชน หรือ
บุคคลภายนอกอยูบอยครั้ง ซึ่งถาบุคลากรในองคกรนําหลักธรรมาภิบาลเขามาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน จะทํา
ให การปฏิบัติง านมีค วามโปรง ใสยุติ ธรรมมากขึ้น ลดป ญหาการถูก ร องเรี ยนจากประชาชนได และจะทํ าใหก าร
บริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ เรื่องการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันทราย
ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา เหตุผลเพราะเทศบาลตําบลสันทรายจะไดมีมาตรฐานในการบริหารจัดการทรัพยากร
ในเขตเทศบาล อันนํามาซึ่งความสุขของประชาชนในเขตเทศบาล การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดย
จะศึกษาปญหาและแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสําหรับผูบริหารและผูเกี่ยวของ และนําไปกําหนด
นโยบายในการวางแผนการบริหารในดานตาง ๆ ภายในสํานักงานใหมีความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล และ
สามารถเปนเทศบาลตัวอยางไดเปนอยางดี

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายตามความคิดเห็นของบุคลากร
และผูนําชุมชน
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสัน ทรายตามความคิด เห็น
ของบุคลากรและผูนําชุมชน
3. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสัน
ทราย
สมมติฐานการวิจัย
บุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

วิธีการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายจังหวัดเชียงราย” เปน
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากร และผูนําชุมชน ที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1. ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล
สันทราย โดยใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
ประกอบด ว ยหลัก ธรรมาภิ บ าล 6 ดา น คื อ ด านหลัก นิ ติธ รรม ด า นหลัก คุ ณธรรม ดา นหลั กความโปร งใส ด า น
หลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา
2. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของเทศบาลตําบลสันทราย
จํานวน 42 คน
ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสันทราย
จํานวน 32 คน
รวมจํานวนกลุมเปาหมาย
จํานวน 74 คน
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3. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรตน คือ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก บุคลากรและผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบล

สันทราย
ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสัน
ทราย
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลสันทรายจังหวัดเชียงรายโดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปไดแกเพศอายุระดับการศึกษา สถานภาพ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายจังหวัด
เชียงราย 6 ดานประกอบดวย 1.ดานหลักนิติธรรม 2.ดานหลักคุณธรรม 3.ดานหลักความโปรงใส 4.ดานหลักการมี
สวนรวม 5.ดานหลักความรับผิดชอบ 6.ดานหลักความคุมคามีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale)
5 ระดับคือมากที่สุดมากปานกลางนอยและนอยที่สุดโดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
5 หมายความวา มีการใชหลักธรรมาภิบาล มากที่สุด
4 หมายความวา มีการใชหลักธรรมาภิบาล มาก
3 หมายความวา มีการใชหลักธรรมาภิบาล ปานกลาง
2 หมายความวา มีการใชหลักธรรมาภิบาล นอย
1 หมายความวา มีการใชหลักธรรมาภิบาล นอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา และแนวทางในการพัฒนาบริหารงานของ เทศบาลตําบลสัน
ทราย ของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบปลายเปด
4. การหาความเชื่อมั่น (Reliaeiligy) โดยการนําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ
ประชากร ที่ไมไดเปนกลุมเปาหมาย จากองคการบริหารสวนตําบลสันทรายอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบริบทใกลเคียงกับเทศบาลตําบลสันทราย จํานวน 30 คนเพื่อหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficent) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคา
ความเชื่อมั่น แบบสอบถามของประชากร เทากับ 0.947 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมเปาหมายจริงตอไป
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย วิเคราะหโดยการหาคาความถี่คาความถี่ (frequency) และคารอย
ละ (percentage)
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายจังหวัดเชียงราย
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
3. ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชนตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายจังหวัดเชียงราย วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test)
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4. วิเคราะหและสรุปผลแบบสอบถามปลายเปดของการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย ที่ไดจากแบบสอบถามโดยการจัดกลุมวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ตาม
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดาน โดยการเขียนความเรียง

ผลการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายจังหวัดเชียงราย ซึ่ง
ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
บุค ลากรและผู นํ า ชุม ชนของเทศบาลตํ า บลสั น ทราย โดยจํ าแนกตามสถานภาพส ว นบุ ค คล พบวา เป น
บุคลากรของเทศบาลตําบลสันทรายคิดเปนรอยละ 56.80 และผูนําชุมชนคิดเปนรอยละ 43.20 เปนเพศชาย รอยละ
67.6 และเป น เพศหญิ ง ร อ ยละ 32.40 มี อ ายุ ใ นช ว งต า ง ๆ ดั ง นี้ 30-39 ป คิ ด เป น ร อ ยละ 43.20 รองลงมา
กลุมเปาหมายมีอายุ 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 35.10 และมีจํานวนนอยที่สุดคืออายุ 40-49 ปคิดเปนรอยละ 21.60
และมีการศึกษาอยูในระดับม.3-ม.6 คิดเปนรอยละ 36.50 รองลงมาคือ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25.70
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชนที่มีตอการบริหารงานจามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย ตามระดับ
ความคิดเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย โดย
ภาพรวม พบวา บุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสัน
ทราย จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวม อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับดังนี้ดานหลักนิติธรรม มีคาเฉลี่ย 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.62 ดานหลักการมีสวมรวม มีคาเฉลี่ย 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ดานหลักความโปรงใส มีคาเฉลี่ย 4.00
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ดานหลักคุณธรรม มีคาเฉลี่ย 3.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ดานหลักความ
รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 และดานที่มีคานอยที่สุดคือหลักความคุมคา มีคาเฉลี่ย
3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชนที่มีตอการ
บริหารงานจามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามดานหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตําบลสันทราย ของบุคลากรและผูนําชุมชนโดยรวมพบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาล ในดานหลักนิติธรรม, การมีสวนรวมและ ความคุมคา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวน
ดานหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ ภาพรวมไมแตกตางกัน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห ปญหาและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย ตามความคิดเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชน
1. ปญหาและแนวทางในการพัฒนา ตามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตําบลสันทราย จําแนกตามหลักธรรมาภิบาล รายละเอียดดังแสดงตาราง ปญหาและแนวทางในการ
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พัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย ตามความคิดเห็นของบุคลากร
เทศบาลตําบล สันทราย
ปญหา
1. บุคลากรไมมีความรู ความชํานาญเกี่ยวกับ
ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับงานของตนเอง และ
มีความจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
2. การบริหารงานไมคอยมีการกระจาย อํานาจอยาง
ทั่วถึง
3. การละเวนการปฏิบัติหนาที่ของตัวบุคลากร และ
เห็นแกประโยชนของบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง ขาด
ระเบียบวินัย และคุณธรรม

แนวทางในการพัฒนา
1. จัดใหบุคลากรในองคกร ไดเขารวมอบรม และประชุม เปน
ประจํา เพื่อเพิ่มพูนความรู ดานระเบียบ กฎหมายตาง ๆ และ
นํามาพัฒนาในการปฏิบัติงานของตน
2. ควรใหมีการบริหารงานแบบมีการกระจายอํานาจ และใหมี
ความเสมอภาคและทั่วถึง
3. ควรสรางจิตสํานักที่ดีใหแกบคุ ลากรในองคกร และมีตัวอยางที่
ดี ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง เทาเทียมกันและเสมอภาค
4. ผูบริหารควรสรางทัศนคติดานคุณธรรม และจริยธรรมใหเกิด
แกบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรเห็นแกประโยชนสวนรวม และ
ควรมีการจัดอบรมคุณธรรมอยางนอยไตรมาสละครั้ง
4. มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชน 5. เปดชองทางในการเผยแพรขอ มูลขาวสารใหประชาชนและ
หรือผูเกี่ยวของนอยเกินไป และปดกั้นขอมูลขาวสาร ผูเกี่ยวของรับรู รับทราบ และสามารถรองขอ ตรวจสอบขอมูล
บางประเภท
ขาวสารตามสิทธิ ที่พึงจะไดรับได
5. บุคลากรสวนใหญมีความคิดวา งานที่ทําไมใช
6. เปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ และ
หนาที่ของตน จึงทําใหผลของงานที่ไดรับไมประสบ การวางแผนการทํางาน โครงการตาง ๆ เพื่อใหทุกคนไดรูสึกถึง
ผลสําเร็จเทาที่ควร ขาดความรวมมือรวมใจกันใน
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ทําใหผลของงานมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และเกิดประสิทธิผล
6. เนื่องจากไมมีการกําหนดอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน ไม 7. ทําหนังสือเปนคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน ใหชัดเจน
มีการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร จึงทําให 8. ปลุกจิตสํานึกในการปฏิบัติงานใหมีจิตสาธารณะ เพื่อให
เกิดปญหาในการปฏิบัติงาน วาไมใชงานของตนเอง องคกรไดรับประโยชนสูงสุด
และไมปฏิบัติ
7. ใชทรัพยากรที่มีอยูไมเกิดประโยชนเทาที่ควร
9. มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
10. เก็บและบํารุงรักษาทรัพยากรที่มีอยู ใหสามารถใชงานไดเปน
ระยะเวลานานที่สุด
2. บุคลากรและผูนําชุมชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายพบวาปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นในองคกรคือ บุคลากรยังไมทราบขอ
กฎหมาย หรือ ข อ บัญ ญั ติ ตา ง ๆ เกี่ ยวกั บ การบริห ารงาน บุค ลากรบางคนยั งเห็ น แก ป ระโยชนส ว นตน มากกว า
ประโยชนสวนรวม ขาดระเบียบ วินัย และคุณธรรม ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงาน และเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาล บุคลากรขาดจิตสํานึกตอการใชวัสดุ อุปกรณอยาง
ประหยัดและคุมคา
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3. ขอเสนอแนะของบุคลากรและผูนําชุมชน ผูตอบแบบสอบถามบางสวนดังกลาวขางตน มีขอเสนอแนะให
องคกรควรจัดใหมีการอบรมบุคลากร ใหความรูในขอกฎหมาย หรือขอบัญญัติตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน ควร
สรางทัศนคติดานคุณธรรม และจริยธรรมใหเกิดแกบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรเห็นแกประโยชนสวนรวม มีจิต
สาธารณะในการปฏิบัติงาน ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูและเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําโครงการตาง ๆ ของ
เทศบาล และมุ ง ประโยชนเพื่ อประชาชนเป นส ว นมาก ผู บริ ห ารควรเอาใจใส ต อการปฏิ บัติ ง านของบุ คลากร ให
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคม ใหบริการงานดานตาง ๆ ดวยความตั้งใจ ควรปลูกจิตสํานึกให
บุคลากรรูจักคุณคาของการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

สรุปผลการศึกษา
1. สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 67.60 มีอายุ 30-39 ป เปนสวน
ใหญจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 43.20 มีระดับการศึกษาสวนใหญ ม.3-ม.6 จํานวน 27 คน คิดเปน รอยละ 36.50
เปนบุคลากร สวนใหญ จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 56.80
2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย
เมื่อพิจารณาภาพรวม พบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลสันทราย โดยภาพรวม อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับดังนี้ดานหลักนิติธรรมดานหลักการ
มีสวมรวมดานหลักความโปรงใสดานหลักคุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบและดานที่มีคานอยที่สุดคือหลักความ
คุมคา
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตําบลสันทรายโดยภาพรวมสรุปไดดังนี้
เมื่อพิจารณาเปนภาพรวม พบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตําบลสันทราย มีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู 3 ดาน คือ
ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส และดานหลักความรับผิดชอบ ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว
4. ปญหา และแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล
สันทราย จังหวัดเชียงราย สรุปไดดังนี้
สรุปปญหาของบุคลากร
บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลสันทรายพบวาปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นในองคกรคือ บุคลากรไมมีความรู ความชํานาญเกี่ยวกับ
ระเบียบ ขอบังคับ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน การบริหารงานไมมีการกระจายอํานาจอยางทั่วถึง บุคลากรบาง
คนยังมีความเห็นแกตัว ขาดระเบียบ วินัย และคุณธรรม ไมมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึงใหกับประชาชน ขาดความ
รวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน ขาดจิตสํานึกในการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
สรุปแนวทางในการพัฒนาของบุคลากร
บุคลากรผูตอบแบบสอบถามบางสวนดังกลาวขางตน มีขอเสนอแนะใหองคกร จัดสงบุคลากรเขารวมอบรม
ประชุม อยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู ดานระเบียบ กฎหมายตาง ๆ และนํามาพัฒนาในการปฏิบัติงานของตน
ควรใหมีการบริหารงานแบบมีการกระจายอํานาจ และใหมีความเสมอภาคและทั่วถึง ควรสรางทัศนคติดานคุณธรรม
จริยธรรมใหเกิดแกบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรเห็นแกประโยชนสวนรวม และจัดใหมีการอบรมคุณธรรมอยาง
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สม่ําเสมอ เปดชองทางในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ใหประชาชนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารได
ตามสิ ทธิ ที่ พึงจะไดรับ เป ดโอกาสให บุคลากรไดมีสว นรวมในการคิด ตัดสิ นใจ และวางแผนการทํางาน เพื่อให
บุคลากรจะไดรูสึกถึงการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ทําใหผลของงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีการ
มอบหมายการปฏิบัติงานใหชัดเจน ทําเปนลายลักษณอักษร และปลุกจิตสํานึกในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีจิต
สาธารณะ เพื่อใหองคกรไดรับประโยชนสูงสุด มีการรณรงคใหใชทรัพยากรทีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
สรุปปญหาของผูนําชุมชน
ผูนําชุมชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตํ าบลสั นทรายพบว า ป ญหาส วนใหญ ที่เกิ ดขึ้ น ในองค กรคื อ บุ ค ลากรยั งไม ทราบข อกฎหมาย หรื อ
ขอบัญญัติตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคลากรบางคนยังเห็นแกประโยชนสวนตน มากกวาประโยชนสวนรวม ขาด
ระเบียบ วินัย และคุณธรรม ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน และเขาไปมีสวน
รวมในการบริหารงานของเทศบาล บุคลากรขาดจิตสํานึกตอการใชวัสดุ อุปกรณอยางประหยัดและคุมคา
สรุปแนวทางในการพัฒนาของผูนําชุมชน
ผูนําชุมชน ผูตอบแบบสอบถามบางสว นดังกลา วขางตน มีขอเสนอแนะให องคกรควรจัดใหมี การอบรม
บุคลากร ใหความรูในขอกฎหมาย หรือขอบัญญัติตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน ควรสรางทัศนคติดานคุณธรรม และ
จริยธรรมใหเกิดแกบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรเห็นแกประโยชนสวนรวม มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติงาน ควรเปด
โอกาสใหป ระชาชนไดรับ รูแ ละเขา ไปมี สว นรว มในการจั ดทํา โครงการตาง ๆ ของเทศบาล และมุ งประโยชน เพื่ อ
ประชาชนเปนสวนมาก ผูบริหารควรเอาใจใสตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ใหปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอ
หน าที่ ต อสั ง คม ใหบ ริก ารงานดา นต า ง ๆ ดว ยความตั้ง ใจ ควรปลูก จิต สํ านึ กใหบุ คลากรรูจั กคุ ณค า ของการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
อภิปรายผลการวิจัย
1.การอภิปรายผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําประเด็นที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
และผูนําชุมชน เทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย โดยมีประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้
จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารขาราชการ และลูกจางของเทศบาล
ตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย พบวามีระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยูในระดับมากทุก
ด า น ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า ทั้ ง ผู บ ริ ห าร ข า ราชการ และลู ก จ า งของเทศบาลตํ า บลสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งราย ให
ความสําคัญในการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันทราย ไดดีมีประสิทธิภาพ ทําใหการ
บริหารงานสําเร็จตามเปาหมาย เมื่อพิจารณารายดานมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
1) ดานหลักนิติธรรมจากผลการวิจัยพบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิ บาลของเทศบาลตํ าบลสั นทราย โดยภาพรวมอยูใ นระดั บเห็น ดว ยเมื่ อพิ จารณาเปน รายขอ พบวา มีก าร
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเห็นดวยทุกขอ แสดงใหเห็นวาผูบริหารเทศบาลตําบลสันทราย ใหความสําคัญในการ
บริหารงานซึ่งเนนความเปนธรรมตามระเบียบ ขอกฎหมายของทางราชการ เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรของเทศบาลตําบล
สันทราย เคารพกฎระเบียบและกฎหมาย การบริหารงานตามหลักนิติธรรมนี้ เปนแนวทางใหขาราชการไมวาจะเปน
ผูบริหาร ขาราชการ และลูกจางจะตองนํามาเปนแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สราง
ความมีระเบียบวินัยใหเกิดขึ้นในองคกร ทุกคนจะตองยอมรับ กฎระเบียบ ขอบังคับที่ไดรวมกันกําหนดขึ้นและปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด ซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ (พิศสมัย หมกทอง, 2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
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บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกนอยพบวา ธรรมาภิบาลไดรับการยอมรับวาเปนหลักการ
ปกครองที่ดีเปนประโยชนตอการสงเสริมสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย ถาระบบบริหารราชการมีความยุติธรรม
โปรงใส และตรวจสอบได นอกจากจะมีสวนทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพแลวยังสรางความเชื่อมั่นทั้งในและตางประเทศ
2) ดานหลักคุณธรรมจากผลการวิจัยพบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการ
บริหารงานตามหลักคุณธรรมเห็นดวยทุกขอ แสดงใหเห็นวาบุคลากรของเทศบาลตําบลสันทราย มีการปฏิบัติหนาที่
ดวยความเที่ยงธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตยึดมั่นศีลธรรมและจริยธรรมการบริหารงานตามหลักคุณธรรมนับวาเปน
สิ่งที่มีความสําคัญมากในการบริหารงานในองคการตาง ๆ ถาผูบริหารยึดหลัก คุณธรรมในการทํางานก็จะสรางความ
รัก ความสามัคคีขึ้นในองคก รซึ่ง สอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ (รุ งวิท ย กาญจนภี, 2553) ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโพนทองเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโพนทอง พบวา หลักเกณฑ
ไมไดมีความแตกตางในสาระสําคัญนัก โดยเฉพาะเรื่องหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความชื่อสัตยสุจริต
หลักความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งมีความแตกตางบางเล็กนอย ดังนั้นในการบริหารงานในองคกรตาง ๆ
จะตองมีหลักธรรมาภิบาลทุกองคกรและปฏิบัติอยางเครงครัด
3) ดานหลักความโปรงใส จากผลการวิจัยพบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย โดยภาพรวมอยูใน ระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามี
การบริหารงานตามหลักความโปรงใสเห็นดวยทุกขอ แสดงใหเห็นวาบุคลากรของเทศบาลตําบลสันทราย มีการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อถือศรัทธาใหแก ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลสันทราย การบริหารงานตามหลักความโปรงใสนี้เปนสิ่งที่ มีความสําคัญมากในเรื่องความโปรงใส ซึ่งการ
บริหารงานเปดเผยตรงไปตรงมาพรอ มที่จ ะไดรับ การตรวจสอบตลอดเวลาซึ่ง สอดคลอ งกับ ผลงานวิจัย ของ
(ประวิช นิล วัช รมณี, 2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครสุราษฎรธานี พบวาการบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล จะเนนไปที่การบริการประชาชน การให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ รวมแสดงความคิดเห็นเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานหรือโครงการตาง ๆ
ปญหาและอุปสรรคของการบริหารงาน พบวา บางโครงการยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากประชาชนที่
ไดรับการแตงตั้งใหทํางานรวมกับเทศบาลในบางโครงการยังขาดความโปรงใส เปนเหตุใหโครงการเหลานั้นไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร
4) ดานหลักการมีสวนรวม จากผลการวิจัยพบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามี
การบริหารงานตามหลักการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลสันทราย สวนใหญอยูในระดับเห็นดวยทุกขอ แสดงใหเห็นวา
บุคลากรของเทศบาลตําบลสันทรายมีการปฏิบัติหนาที่โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
รวมของรัฐ การบริหารงานตามหลักการมีสวนรวมนี้เปนสิ่งสําคัญที่มีจําเปนมาก หนวยงานของรัฐควรเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมซึ่งสอดคลองกับผลงานการวิจัยของธินิตา ฐิติภากร ศึกษาวิจัยเรื่องการ
เปรียบเทียบความโปรงใสของเทศบาลตําบลอยูในระดับปานกลาง และองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับมาก และ
เมื่อเปรียบเทียบความโปรงใสในการบริหารงานเทศบาล 1) การเปดเผยขอมูล 2) การใหประชาชนมีสวนรวมในกิจ
กรรมของรัฐ 3) ความรับผิดชอบในการบริหารงานอยูในระดับมาก 4) การใหประชาชน ติดตาม ตรวจสอบการบริหาร
งานมีความแตกตางกันคือเทศบาลไดใหประชาชนติดตาม ตรวจสอบการบริหารนอยกวาองคการบริหารสวนตําบล
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5) ดานหลักความรับผิดชอบจากผลการวิจัย พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล
สันทรายโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการบริหารงานตามหลักความรับผิดชอบมากทุก
ขอ แสดงใหเห็นวาบุคลากรของเทศบาลตําบลสันทราย มีความตั้งใจและเอาใจใสตอการบริหารงานและคํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มัณฑนา เหลืองนาคทองดี ศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจในการ
บริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย โดย มีกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารจากบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ผลการศึกษาพบวา อายุ ระดับการศึกษาและตําแหนงงานบริหาร มีความสัมพันธกับความรูความ
เขาใจเรื่องธรรมาภิบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูบริหารที่มีอายุมากกวา 40 ป การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้น
ไป และเปนผูบริหารระดับสูงมีความรูความเขาใจในเรื่องธรรมาภิบาล มากกวาผูบริหารที่มีอายุนอย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และเปนผูบริหารระดับกลาง นอกจากนั้นพบวาผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับกลางมีการเปดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาลจากสื่อตาง ๆ คอนขางนอยมาก และยังพบวาผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
ระดับกลางมีทัศนะที่ดีตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคกร การบริหารงานดวยหลักความรับผิดชอบเปนสิ่งที่
สําคัญบุคลากรทุกคนขององคกรควรตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมการใสใจปญหาสา
ธารณของบานเมืองและการกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่ แตกตาง และความกลาที่
จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
6) ดานหลักความคุมคาจากผลการวิจัย พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสัน
ทราย โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการบริหารงานตามหลักความคุมคามากทุกขอ
แสดงใหเห็นวาบุคลากรของเทศบาลตําบลสันทราย ไดใหความสําคัญในการใชจายงบประมาณและการใชทรัพยากรที่
มีอยางจํากัดไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนา ศานติยานนท ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
รูปแบบใหมของการจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย โดยไดใหขอสรุปในภาพรวมวา การบริหารจัดการที่ดีเปนแนวทาง
ปฏิบัติที่ยอมรับในหมูผูที่เกี่ยวของ กับอุดมศึกษาในปจจุบันจะเนนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสงเสริมให
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ และความโปรงใสในขณะเดียวกันก็ยังคงใหความสําคัญแกการมีสวนรวม การกระจาย
อํานาจ และความยุติธรรม นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษาใหขอสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการมหาลัยใน
สวนตาง ๆ ที่สะทอนองคประกอบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี การบริหารงานดวยหลักความคุมคานี้
สําคัญมาก เชนการบริหารงานในดานการใชจายงบประมาณ การใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูอยางจํากัดและคุมคาซึ่ง
เทศบาลไดรับงบประมาณของทางราชการ จะตองใชอยางมีประโยชน อันจะเปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุด
2.อภิปรายผลการเปรียบเทียบความเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชนที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เปนเพราะบุคลากรและ
ผูนําชุมชนตางก็มีเปาหมายเดียวกันในการปฏิบัติงาน คือ มุงพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสันทราย มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานอยางเดียวกัน คือ ทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน จึงทําใหมีความคิดเห็นในการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในการพัฒนางานของตนเอง ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสุรชัย นาทองไชย ทําการศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานของคณะเทศมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล:
กรณีศึ กษาเทศบาลตํา บลธัญ ญาอํา เภอกมลาไสย จัง หวัด กาฬสิ นธุ พบว า กลุม ตัว อย างทั้ง ที่ มาจากบุ คลากรที่
ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลธัญญาและประชาชนในเขตเทศบาล ตางมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาคณะเทศมนตรี
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและตางพอใจ เห็นดวยที่คณะเทศมนตรีนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน
ในหลักนิติธรรมมีการออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มีการเผยแพรประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ
หนาที่ของประชาชนโดยเสมอภาค ถูกตอง รักษาประโยชนสวนรวม ในหลักความโปรงใส มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
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ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 โดยติดประกาศ ประชุมชี้แจงผานหอกระจายขาว เสียงตามสายและ
วารสาร ในหลักการมีสวนรวม มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดซื้อ-จัดจาง การประชุมสภาเทศบาล การ
เสนอออกกฎหมายขอบังคับ หลักความรับผิดชอบใหบริการที่มีคุณภาพเปนธรรม ทั่วถึง และหลักความคุมคา โดย
การปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับความสําคัญ กอน-หลัง การจัดซื้อ-จัดจาง เปนไปดวยความประหยัด มีการแตงตั้ง
กรรมการตรวจสอบการใชงบประมาณ
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย
พบวา บุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย
จั ง หวั ด เชี ย งรายด า นที่ มี ค า น อ ยที่ สุ ด คื อ หลั ก ความคุ ม ค า จึ ง มี ข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งาน
ดังตอไปนี้
1) ควรปรับปรุงระบบการทํางานเกี่ยวกับการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และรณรงคใหมีการนํา
ทรัพยากรกลับมาใชใหม
2) ควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3) ควรเก็บและบํารุงรักษาทรัพยากรที่มีอยู ใหสามารถใชงานไดเปนระยะเวลานานที่สุด
4) ควรปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรรูจักคุณคาของการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
2.ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ตอไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายจังหวัดเชียงราย
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1) ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลอื่น ๆ เพื่อจะไดเปรียบเทียบความแตกตาง
หรือสอดคลองกันในระดับของการบริหาร
2) ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3) ควรศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับการบริหารงานในยุค
ปจจุบัน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา อาจารย ที่ ป รึ ก ษา ดร.นั น ทิ ม า นาคาพงศ ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและ
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควา ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
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การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
THE MANAGEMENT OF CONFLICTS IN THE OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS
IN THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 36 CHIANG RAI
ถิรวุฒิ สุตาลังกา 1* และโสภา อํานวยรัตน2
3

Thiravut Sutalungka1* and Sopa Amnauyrat2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายและเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการความ
ขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สพม. 36 จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 ทั้งหมด 41
โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจํานวน 117 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับ สถิ ติที่ ใ ชใ นการวิ เ คราะห ขอ มู ล ได แ ก ค าความถี่ ค าร อยละ ค าเฉลี่ ย และค า สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบวา
1. การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายในภาพรวม พบวา การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดยวิธีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และวิธีที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือวิธีการหลีกเลี่ยง
2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศ
หญิง มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน
3. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณการบริหารและขนาดของสถานศึกษา
พบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ไม
แตกตางกัน
คําสําคัญ: การบริหารจัดการความขัดแยง ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา
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Abstract
The purpose of this research were to study the management of conflicts in the opinions of school
administrators in the Secondary Educational Service Area Office 36 Chiang Rai and to compare the management
of conflicts in the opinions of school administrators in the Secondary Educational Service Area Office 36 Chiang
Rai. The population in this research was 117 school administrators in 41 schools of the Secondary Educational
Service Area Office 36 Chiang Rai of the academic year 2015. The instrument of research was a questionnaire
with 5 ratings constructed by the researcher. Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed
the data collected in terms of frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings of the study
were as follows:
1. The management of conflicts in the opinions of school administrators in the Secondary Educational
Service Area Office 36 Chiang Rai were found at a moderate level. The conflict management on collaborating
was respectively rated at a highest level and the conflict management on avoiding was respectively rated at a
lowest level.
2. The management of conflicts in the opinions of school administrators in the Secondary Educational
Service Area Office 36 Chiang Rai compared with gender, male and female, found that difference in conflict
management.
3. The management of conflicts in the opinions of school administrators in the Secondary Educational
Service Area Office 36 Chiang Rai compared with experiences of educational administration and the size of
school found that indifference in conflict management.
Keywords: CONFLICTS MANAGEMENT, OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS

บทนํา
ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิด และการกระทํา แต
ตองอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงทําใหคนในสังคมปจจุบันมีความคิด และการกระทําที่หลากหลาย มีความ
แตกตางในดานโครงสรางคานิยม ความสนใจและเปาหมายในการดํารงชีวิต ความแตกตางเหลานี้นําไปสูความขัดแยง
ได ดังที่ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (อางถึงใน ประกาทิพย ผาสุก, 2551, หนา 1) ไดกลาววา มนุษยตองการความสําเร็จ
การกระทําของมนุษยเพื่อที่จะใหเกิดความสําเร็จนี้สวนหนึ่งนําไปสูความขัดแยงโดยมีการแขงขันกันในรูปแบบตาง ๆ
หลักสําคัญของการแขงขันก็เนื่องมาจากความขาดแคลนหรือความไมเพียงพอของสิ่งที่ตองการ ความขัดแยงจะเกิด
เพิ่มมากขึ้น เมื่อคนเราพยายามตอสูเพื่อใหไดมากที่สุด หรือใหมีกรรมสิทธิ์มากที่สุดในสิ่งที่ตนเองตองการ หรือมี
อํา นาจในการควบคุ ม บุ คคลหรือ การกํา หนดจุ ด ประสงคแ ละเป า หมายขององค การ ความตอ งการที่ จ ะประสบ
ความสํา เร็จของมนุษย ก็อาจนํ าไปสูค วามขัด แยงได ซึ่งในทุ กองคก ารยอมมีความขัดแยง ที่อาจเปนความขัดแย ง
ระหวางบุคคลหรือระหวางกลุมของบุคคล เราควรตองยอมรับวาความขัดแยงเปนปรากฏการณตามธรรมชาติอยาง
หนึ่งของมนุษย เปนของปกติที่เกิดขึ้นในสังคม ความขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ในเมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยงความ
ขัดแยงไดจึงควรรูจักและเขาใจความขัดแยงแปลงสภาพความขัดแยงใหเปนประโยชน ซึ่งสอดคลองกับ อัจฉรา ลิ้มวงษ
ทอง (2557, หนา 10) ที่ไดกลาวไววาความขัดแยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในทุกกลุม
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โดยความขัดแยงอาจจะใหผลลัพธที่เปนประโยชนหรือใหโทษแกองคการ เพราะทําใหเห็นปญหาตาง ๆ ดังนั้นผูบริหาร
จึงควรหาทางลดและควบคุมความขัดแยงแทนที่จะปฏิเสธเมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น
องคการทางการศึกษาเปนองคการหนึ่งที่มีความสําคัญและมักจะมีความขัดแยงเกิดขึ้นในองคการเสมอ
โดยเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (อางถึงใน สุกานดา รอดสุโข, 2554, หนา 1) ไดกลาววา ในทางการศึกษาความขัดแยง
มักจะเกิดจากลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรทางการศึกษามีไม
เพียงพอกับความตองการของบุคคลหรือกลุมในสถานศึกษาหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการศึกษาทรัพยากรในที่นี้อาจ
เปนทั้งสิ่งที่เห็นไดและสิ่งที่เห็นไมได เชน คน เงิน วัสดุ ตําแหนง สถานภาพหรือเกียรติยศ ประการที่สองความขัดแยง
อาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุมแสวงหาทางที่จะควบคุมกิจกรรม งานหรืออํานาจซึ่งเปนสมบัติของคนอื่นหรือกลุมอื่น
ความขัดแยงนี้เปนผลมาจากการกาวกายในงานหรืออํานาจหนาที่ของผูอื่นและประการสุดทาย ความขัดแยงอาจ
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุมไมสามารถที่จะตกลงกันไดเกี่ยวกับเปาหมายหรือวิธีการในการทํางานตางคนตางก็มี
เปาหมายและวิธีการที่แตกตางกัน และเปาหมายหรือวิธีการตาง ๆ นั้น เปนสิ่งที่ไปดวยกันไมได อีกทั้ง บุญมั่น
ธนาศุภวัฒน (อางถึงในประกาทิพย ผาสุก, 2551, หนา 1) ไดกลาวถึงปญหา ความขัดแยงวาเปนปญหาที่เกิดไดกับคน
ทุกระดับ โดยเฉพาะในหนวยงานระดับตาง ๆ ที่ถือวาผูบริหารจะตองเปนผูชวยแกปญหาความขัดแยงตาง ๆ ใหลุลวง
ไปดวยดี ในบางครั้งผูบริหารอาจจะใชวิธีการแบบเกา ๆ ที่ไดกระทําและประสบผลสําเร็จมาแลวมาใชในการแกปญหา
แตบางครั้งก็จําเปนตองอาศัยผูมีความรู มีประสบการณหรือใชวิทยาการชั้นสูงมาชวยแกปญหาเหลานั้น ดังนั้นจึงเปน
สิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองศึกษาถึงปญหาเรื่องความขัดแยงและแนวทางแกไขจากหลาย ๆ แนวทางเพื่อนําความรูที่
ไดมาใชในการบริหารงานขององคการตอไป
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เปนองคการหนึ่งที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่จัดการศึกษาและไมสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงไดเชนกันเนื่องจากการจัดการศึกษามีภาระ
งานมากมาย ทั้ง งานบริ หารวิ ชาการ งานบริ หารงบประมาณ งานบริ หารบุค ลากร งานบริ ห ารทั่ว ไปและในการ
ดํ า เนิ น งานดั ง กล า ว ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาคณะครู ต ลอดจนบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งต อ งทํ า งานร ว มกั น ต อ งติ ด ต อ
ประสานงานกันอยูตลอดเวลาและตองใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันประกอบกับบุคลากรในสถานศึกษายอมมี
ความแตกตางกันทั้งดานความคิด ความเชื่อ คานิยม ความสนใจความตองการ ความปรารถนา จัดนําไปสูความ
ขัดแยงระหวางบุคลากรในองคการ ซึ่งสอดคลองกับอัจฉรา ลิ้มวงษทอง (2557, หนา 8) ที่กลาววา ความขัดแยง
หมายถึง ความไมลงรอยกัน ความคิดเห็นไมตรงกัน ความแตกตางของบุคคลและกลุมคนที่มีปฏิสัมพันธตอกันในเรื่อง
ของการติดตอประสานงาน การสื่อสาร คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม แนวทางการปฏิบัติไปสูจุดหมาย ทําใหเกิด
ความไมพอใจ ไมเห็นดวยและไมเทาเทียมกันในสิ่งที่บุคคลตองการ สงผลกอความคับของใจ เก็บกด หงุดหงิด สงผล
ตอการเปนปรปกษกัน ดังนั้นจึงเปนความจําเปนที่ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจในปญหาความขัดแยง
หากผูบริ หารสถานศึกษาไมมีค วามรูค วามเข าใจและไม สามารถจัด การความขัดแยงใหอ ยูในภาวะที่ เอื้ อตอ การ
ดําเนินงานตาง ๆ ในสถานศึกษา ยอมกอใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานในสถานศึกษานั้น
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวจะเห็นไดวา การบริหารจัดการความขัดแยงเปนสิ่ง
สําคัญมากที่ผูบริหารตองใหความสําคัญและผูบริหารที่ดีตองรูจักเลือกแบบของการบริหารจัดการความขัดแยงให
เหมาะสมเพราะมีผลตอการปฏิบัติงานในองคการ ดังนั้นผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรคนหนึ่งที่ทําหนาที่ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จึงสนใจศึกษาการบริหารจัดการความขัดแยงตาม
ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อเปน
แนวทางและประโยชนในการบริหารงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป
- Proceedings -

779

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณการบริหาร
2.1 ต่ํากวา 10 ป
2.2 ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
3. ขนาดของสถานศึกษา
3.1 ขนาดเล็ก
3.2 ขนาดกลาง
3.3 ขนาดใหญ
3.4 ขนาดใหญพิเศษ

การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะ
ของผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 5 วิธี
1. วิธีการหลีกเลี่ยง
2. วิธีการแขงขัน
3. วิธีการโอนออนผอนตาม
4. วิธีการประนีประนอม
5. วิธีการประสานความรวมมือ

วิธีการศึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการความ
ขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 ทั้งหมด 41 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 117 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถามซึ่งถามเกี่ยวกับ เพศ ประสบการณการบริหาร และขนาดของสถานศึกษา เปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ตามกรอบแนวคิดของโทมัสและคิลมาน จํานวน 5 วิธี คือ
วิ ธี ก ารหลี ก เลี่ ย ง (Avoiding) วิ ธี ก ารแข ง ขั น (Competing) วิ ธี ก ารโอนอ อ นผ อ นตาม (Accommodating) วิ ธี ก าร
ประนีประนอม (Compromising) วิธกี ารประสานความรวมมือ (Collaborating) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
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36 จังหวัดเชียงราย การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
การวิ เคราะห ขอมู ลที่ไ ดจากผลการวิ จัยเรื่อง การบริห ารจั ดการความขั ดแยง ตามทัศนะของผูบ ริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญเปนเพศชายมีประสบการณการ
บริหารตั้งแต 10 ปขึ้นไป และอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง
2. การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวา การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
สามารถจําแนกเปนแตละวิธี ดังนี้ วิธีการประสานความรวมมืออยูในระดับ มาก วิธีการประนีประนอมอยูในระดับ
มาก วิธีการโอนออนผอนตามอยูในระดับ ปานกลาง วิธีการแขงขันอยูในระดับ ปานกลาง และวิธีการหลีกเลี่ยงอยูใน
ระดับ นอย
2.1 การบริหารจัดการความขั ดแยงตามทัศนะของผูบริ หารสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย วิธีการหลีกเลี่ยง พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารพยายาม
หลีกเลี่ยงการกระทําที่ทําใหไมสบายใจจากกรณีความขัดแยง อยูในระดับนอย รองลงมา คือ ผูบริหารมักถอนตัวออก
จากสถานการณความขัดแยง อยูในระดับนอย และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารไมสนใจหรือไมใสใจตอสถานการณ
ที่เปนความขัดแยงที่เกิดขึ้น อยูในระดับนอย
2.2 การบริหารจัด การความขัดแยงตามทัศ นะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย วิธีการแขงขัน พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารกําหนดกฎระเบียบ
ขอปฏิบัติในการทํางานพรอมทั้งกําชับใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติอยางเครงครัด อยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ
ผูบริหารใชความเด็ดขาดในการบริหารจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้น อยูในระดับปานกลาง และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
ในการจัดการความขัดแยงผูบริหารไมยอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทุกกรณี อยูในระดับนอย
2.3 การบริหารจัดการความขั ดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย วิธีการโอนออนผอนตาม พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารพยายาม
ที่จะไมทํารายจิตใจหรือความรูสึกของผูอื่น อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารเสียสละประโยชนที่ตนจะไดรับเพื่อ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น อยูในระดับมาก และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารปลอยใหผูอื่นมีอิทธิพลเหนือ
ตนเองและยอมทําตามผูอื่น อยูในระดับนอย
2.4 การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย วิธีการประนีประนอม พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารยินดีเปนผูให
และผูรับในสถานการณที่เกิดขึ้น และผูบริหารเปนคนกลางในการไกลเกลี่ยเมื่อเกิดความขัดแยง อยูในระดับมาก และ
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารคํานึกถึงความตองการของผูอื่นในการแกปญหา อยูในระดับมาก
2.5 การบริหารจัดการความขั ดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย วิธีการประสานความรวมมือ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารให
คูกรณีรวมมือหรือชวยเหลือกันแกปญหาความขัดแยงจนเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย อยูในระดับมาก รองลงมา คือ
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ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของทุกฝายเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการความขัดแยง อยูในระดับมาก และ
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารนําทุกประเด็นปญหาความขัดแยงมาอภิปรายอยางเปดเผยเพื่อหาวิธีการจัดการความ
ขัดแยง อยูในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศและประสบการณการบริหาร
3.1 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเพศชายมีความ
คิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการ
ประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง โดยแตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาเพศหญิง มี
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
วิธีการประนีประนอม และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
3.2 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณการบริหาร พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษา วิธีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง
โดยไมแตกตางกันกับผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
ความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และ
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
4. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง เชนเดียวกันกับผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง และผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธี
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง โดยแตกตางกันกับ
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา
วิธีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีประนีประนอม และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง ซึ่งโดยภาพรวมไม
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวา
วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoiding) คือ ผูบริหารควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะกอใหเกิดความขัดแยง ควรให
ความสนใจตอสถานการณความขัดแยงและพยายามแกปญหา
วิธีการแขงขัน (Competing) คือ ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มาประกอบกับความคิดเห็น
ของตนเองกอนตัดสินใจ ควรกําหนดกฎขอบังคับหรือระเบียบในการทํางานรวมกันและตองใชหลักความเปนกลางไม
ยึดตนเองเปนหลักในการจัดการปญหาความขัดแยง
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วิธีการโอนออนผอนตาม (Accommodating) คือ ผูบริหารควรคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักซึ่งการ
โอนออนผอนตามเปนการรักษาความสัมพันธทั้งสองฝาย แตไมทําใหเกิดการแสดงความคิดในเชิงสรางสรรค
วิธีการประนีประนอม (Compromising) คือ ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางกันโดยยึดเสียง
สวนใหญเคารพเสียงสวนนอยและควรมีปรับขอของใจเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นระหวางคูกรณีโดยผูบริหารเปนตัวกลาง
ซึ่งเปนการแกไขปญหาที่ดีในการรักษาความสัมพันธของทั้งสองฝาย
วิธีการประสานความรวมมือ (Collaborating) คือ ผูบริหารตองควรใหคูกรณีหาทางออกรวมกันเพื่อ
แกปญหาและลดปญหาที่เกิดขึ้นและควรประสานบุคลากรใหคํานึงถึงผลประโยชนขององคกรเปนหลักมุงการทํางาน
เปนทีม

สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย สมควรนํามาอภิปรายผลโดยแยกเปนประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวา การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะ
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง สามารถจําแนกเปนแตละระดับ ดังนี้ วิธีการประสานความรวมมือและวิธีการประนีประนอมอยูใน
ระดับ มาก วิธีการโอนออนผอนตามและวิธีการแขงขันอยูในระดับ ปานกลาง และวิธีการหลีกเลี่ยงอยูในระดับ นอย
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วสันต ลาดศิลา (2554, หนา 231 – 232) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผลการศึกษาพบวา การจัดการความ
ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยภาพรวม ใชวิธีการจัดการ
ความขัดแยงดวยวิธีประนีประนอมมากที่สุด รองลงมาคือ วิธีรวมมือ วิธียอมให วิธีการเอาชนะ สวนวิธีที่ใชนอยที่สุด
คือ วิธีการหลีกเลี่ยง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวัฒน จรรยเสงี่ยม (2554, หนา 44) ไดศึกษาเรื่อง การบริหาร
ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีรูปแบบการบริหารความ
ขัดแยงแบบการประนีประนอม รอยละ 32.29 แบบการรวมมือ รอยละ 22.92 แบบการยอมให รอยละ 19.79 แบบ
การหลีกเลี่ยง รอยละ 17.71 และแบบการเอาชนะ รอยละ 7.29 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทักษิณ ภูบัวเพชร
(2554, หนา 121-128) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบวา พฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย มีผลดังนี้ วิธีการรวมมือ วิธีการประนีประนอม
วิธีการเอาชนะ วิธีการยอมให และการหลีกเลี่ยง ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกานดา รอดสุโข (2556,
หนา 70–71) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ไดสรุปวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง โดยรวมและรายวิธีทุกวิธีอยูในระดับมาก ยกเวนวิธีหลีกเลี่ยงอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก วิธีการรวมมือ วิธีการประนีประนอม วิธีการยอมให วิธีการเอาชนะ และวิธีหลีกเลี่ยง และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกภรณ ชื่นตา (2556, หนา 81–83) ไดศึกษา เรื่อง การบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ไดสรุปวา การบริหารความขัดแยงของ
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ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมและรายวิธีทุกวิธีอยูในระดับมาก
ยกเวนวิธีหลีกเลี่ยงอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก วิธีการรวมมือ วิธีการประนีประนอม
วิธีการยอมให วิธีการเอาชนะ และวิธีหลีกเลี่ยง และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมยศ ศุภเลิศ (2556, หนา 113–115)
ไดศึกษา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 3 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เลือกวิธีการ
บริ ห ารความขั ดแย ง แบบร ว มมือ มากที่สุ ด รองลงมาคื อ แบบยอมตาม แบบประนีป ระนอม และแบบหลีก เลี่ ย ง
ตามลําดับ สวนการบริหารความขัดแยง แบบเอาชนะมีผูเลือกนอยที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ ยงยุทธ สิงตะ
นะ (2556, หนา 72 ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 พบว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงแบบการประนีประนอมมากที่สุด รองลงมาคือ การ
รวมมือ การหลีกเลี่ยง การยอมให และการเอาชนะนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีการประสานความรวมมือและ
วิธีการประนีประนอมเปนวิธีที่ผูบริหารเห็นวาสามารถใชในการจัดการความขัดแยงไดดีที่สุดเพราะเปนวิธีการที่จะ
พยายามหาผลลัพธที่ทุกฝายยอมรับ เปนวิธีที่ทั้งสองฝายตางก็ไดมีสวนรวมในการแกไขหรือหาทางออกที่เหมาะสม
เพื่อใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนาโดยการใหผูรวมงานมีสวนรวมในการหาทางออกและแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ภายในสถานศึกษาของตนเองเพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาและตัวของผูบริหารเกิดความพอใจมากที่สุดในการ
แกปญหาในแตละครั้ง ซึ่งเปนไปตามที่โทมัสและคิลมาน (อางอิงในอัจฉรา ลิ้มวงษทอง, 2557, หนา 53) ไดกลาววา
การประสานความรวมมือ(Collaborating) จะเกิดขึ้นเมื่อทั้งผลลัพธและความสัมพันธตางก็มีความสําคัญ การประสาน
ความรวมมือก็ยอมเปนแนวทางออกที่ใหคุณประโยชนสูงสุด การประสานความรวมมือผูคนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้สวน
ใหญตางพยายามหาทางแกปญหา หรือทางออกที่ดีมากกวาการที่จะโทษกันไปโทษกันมา เพราะคนกลุมนี้จะรัก
ความกาวหนา และเนนอนาคตเปนหลัก รวมไปถึงการรักษาสัมพันธภาพที่ดีของกลุมไวดวย และการประนีประนอม
(Compromising) จะเกิดขึ้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนสิ่งมีคุณคาอยางหนึ่งกับสิ่งที่มีคุณคาอีกอยางหนึ่ง เปนการตอบสนอง
ความตองการทั้งสองฝายใหไดรับในสิ่งที่ตนพึงประสงค ซึ่งผลลัพธที่ไดสวนใหญจะสรางความพึงพอใจมากกวาการ
บังคับหรือการยอมกระทําตามในสิ่งที่ไมพึงปรารถนา แตในบางกรณีการประนีประนอมอาจจะเปนการเสียสละของ
คนอีกบางกลุม ที่ตองยอมเสียบางสวนเพื่อรักษาอีกสวนไว สวนการหลีกเลี่ยง (Avoiding) จะเกิดขึ้นจากการที่บุคคล
ละเลย หรือถอนตัวออกจากความขัดแยง แสดงวาบุคคลนั้นไมไดมีความพยายาม ติดตามและกระทําการสิ่งนั้นให
บรรลุเปาหมายที่สามารถรับรูได และบุคคลนั้นละเลยกับการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น มีความรูสึกวาไมของเกี่ยว
กัน ไมรับรูจะทําใหตนเองเปนสุข ไมทุกขใจ ซึ่งวิธีอาจเปนวิธีที่ทําใหบุคคลนั้นเกิดความสุขแคระยะสั้น แตจะสงผล
ระยะยาว กลายเปนปญหาใหญหลวงขึ้นได เชน การแกปญหาทุกอยางตองมีการคลี่คลายหาทางออก ยิ่งละเลยก็ยิ่ง
พอกพูน ใหบุคคลอื่นตัดสินแกปญหา เราก็อาจจะไมพึงพอใจ สงผลใหผูที่รวมงานกับเราขาดความไววางใจในการ
ละเลย หลีกเลี่ยงปญหาในครั้งนี้
2. จากผลการวิจัยการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในรายวิธีทั้ง 5 วิธี พบวา วิธีการประสานความรวมมือ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับงานวิจัยของทักษิณ ภูบัวเพชร (2554, หนา 121-128) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหาร
ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบวา 1) พฤติ
กรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย มีผลดังนี้ ดานการรวมมือ ดานการประนีประนอม ดานการเอาชนะ ดานการยอมให และ
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การหลีกเลี่ยง ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของพัชราภรณ กุลบุตร (2555, หนา 38-39) ไดศึกษา เรื่อง การ
จัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงแบบ
การรวมมือมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของสมยศ ศุภเลิศ (2556, หนา 113–115) ไดศึกษา การบริหารความ
ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เลือกวิธีการบริหารความขัดแยงแบบ
รวมมือมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะการประสานความรวมมือเปนวิธีที่ทั้งสองฝายที่เกิดความขัดแยงยอมรับและ
สามารถหาทางออกรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับโทมัสและคิลมาน (อางอิงในอัจฉรา ลิ้มวงษทอง, 2557, หนา 53) ได
กลาววา การประสานความรวมมือ(Collaborating) จะเกิดขึ้นเมื่อทั้งผลลัพธและความสัมพันธตางก็มีความสําคัญ การ
ประสานความรวมมือก็ยอมเปนแนวทางออกที่ใหคุณประโยชนสูงสุด การประสานความรวมมือผูคนที่เกี่ยวของกับ
เรื่องนี้สวนใหญตางพยายามหาทางแกปญหา หรือทางออกที่ดีมากกวาการที่จะโทษกันไปโทษกันมา เพราะคนกลุมนี้
จะรักความกาวหนา และเนนอนาคตเปนหลัก รวมไปถึงการรักษาสัมพันธภาพที่ดีของกลุมไวดวย
3. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเพศชายมีความ
คิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการ
ประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง โดยแตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาเพศหญิง มี
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
วิธีการประนีประนอม และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพวรา ดวงแกว (2554, หนา 99–101) ไดศึกษา การบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี พบวา การบริหาร
ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวม เมื่อจําแนกตามเพศ มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่รับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทักษิณ ภูบัวเพชร (2554, หนา 121-128) ไดศึกษา
พฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบวา
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรี
สะเกษ เขต 1 จําแนกตามเพศ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุกานดา รอดสุโข (2556, หนา 70 – 71) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง ไดสรุปวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยจําแนกตามเพศ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูบริหารเพศชายเห็นวาการประสานความรวมมือเปนแนวทางที่ทําใหเกิดคุณประโยชนสูงสุดและตองให
ผูที่เกี่ย วข องประสานความร วมมื อเพื่อ หาทางแก ปญ หาหรื อทางออกที่ดี ที่สุ ด และผูบ ริห ารเพศหญิ งเห็น วา การ
ประนีประนอมเปนการตอบสนองความตองการของทั้งสองฝายใหไดรับในสิ่งที่ตนพึงประสงค ซึ่งผลลัพธที่ไดสวนใหญ
จะสรางความพึงพอใจมากกวาการบังคับหรือการยอมกระทําตามในสิ่งที่ไมพึงปรารถนา สวนความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดของผูบริหารทั้งเพศหญิงและ
เพศชายไมแตกตางกัน คือ วิธีการหลีกเลี่ยง ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงเห็นวา
การหลี กเลี่ยงการเปนการละเลย หรือ ถอนตั วออกจากความขัดแยง ซึ่ งแสดงวาบุค คลนั้นไมไดมี ความพยายาม
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ติดตามและกระทําการสิ่งนั้นใหบรรลุเปาหมายที่ ซึ่งวิธีนี้อาจเปนวิธีที่ทําใหบุคคลนั้นเกิดความสุขแคระยะสั้น แตจะ
สงผลระยะยาว กลายเปนปญหาใหญตอองคกรในภายภาคหนาได
4. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณการบริหาร พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษา วิธีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง
โดยไมแตกตางกันกับผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
ความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และ
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พิมพวรา ดวงแกว (2554, หนา 99 – 101) ไดศึกษา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี พบวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมเมื่อจําแนก ประสบการณในการทํางานไมพบความแตกตาง และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ มนูญ อุตรินทร (2555, หนา 72–73) ไดศึกษา พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ที่จําแนกตามประสบการณในการ
บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ยง
ยุทธ สิงตะนะ (2556, หนา 72 ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 พบว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณการบริหารตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน โดยพฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแยงสวนใหญเปนแบบการประนีประนอม ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการบริหารจัดการความขัดแยงผูบริหาร
สถานศึกษาจะเปนผูดําเนินการแกไขความขัดแยงเองไมได จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ฝายเพื่อให
ความขัดแยงนั้นคลี่คลายหรือเปลี่ยนความขัดแยงที่เกิดขึ้นใหกลายเปนแรงผลักดันในการพัฒนาสถานศึกษาตอไป
สวนวิ ธีการหลี กเลี่ ยงนั้ นเป นการแสดงความไมรับผิด ชอบของผู บริห ารและยั งทํา ใหบุคลากรในองคกรเห็น วาไม
สามารถพึ่งพาผูบริหารไดเมื่อเกิดสถานการณความขัดแยง
5. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง เชนเดียวกันกับผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง และผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธี
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง โดยแตกตางกันกับ
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา
วิธีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีประนีประนอม และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง ซึ่งโดยภาพรวมไม
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ มนูญ อุตรินทร (2555, หนา 72 – 73) ได
ศึกษา พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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สมุทรปราการ เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
ที่จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญพิเศษเห็นวาการประสานความรวมมือเปนวิธีการที่ดี
ที่สุดในการบริหารจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งแตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ที่มีความ
คิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการ
ประนีประนอม ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญเห็นวาการประนีประนอมเปนวิธีการที่ถอยทีถอย
อาศัย มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและมีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น โดยจะไมมีผูแพผูชนะแตอาจตองมีการเสียสละของของ
บางฝาย และความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดของผูบริหารสถานศึกษาทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษไมแตกตางกัน คือ วิธีการ
หลีกเลี่ยง ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษเห็นวา
การหลีกเลี่ยงเกิด ขึ้นจากการละเลยหรื อถอนตัว ออกจากความขัดแยง แสดงวา ใหเห็นว าบุค คลนั้ นไม ไดมี ความ
พยายาม ติดตามและกระทําการสิ่งนั้นใหบรรลุเปาหมายที่สามารถรับรูได และบุคคลนั้นละเลยกับการมีปฏิสัมพันธที่
ดีกับบุคคลอื่น มีความรูสึกวาไมของเกี่ยวกัน ไมรับรูจะทําใหตนเองเปนสุข ไมทุกขใจ ซึ่งวิธีนี้อาจเปนวิธีที่ทําใหบุคคล
นั้นเกิดความสุขแคระยะสั้น แตจะสงผลระยะยาว กลายเปนปญหาใหญหลวงขึ้นได เชน การแกปญหาทุกอยางตองมี
การคลี่คลายหาทางออก ยิ่งละเลยก็ยิ่งพอกพูนอาจทําใหเกิดผลเสียมากมายตามมาในภายภาคหนา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มีขอเสนอแนะแยกเปนรายวิธี ดังนี้
1. วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoiding) ผูบริหารควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะกอใหเกิดความขัดแยง ควรใหความ
สนใจตอสถานการณความขัดแยงและพยายามแกปญหา
2. วิธีการแขงขัน (Competing) ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มาประกอบกับความคิดเห็นของ
ตนเองกอนตัดสินใจ ควรกําหนดกฎขอบังคับหรือระเบียบในการทํางานรวมกันและตองใชหลักความเปนกลางไมยึด
ตนเองเปนหลักในการจัดการปญหาความขัดแยง
3. วิธีการโอนออนผอนตาม (Accommodating) ผูบริหารควรคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักซึ่งการโอน
ออนผอนตามเปนการรักษาความสัมพันธทั้งสองฝาย แตไมทําใหเกิดการแสดงความคิดในเชิงสรางสรรค
4. วิธีการประนีประนอม (Compromising) ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางกันโดยยึดเสียงสวน
ใหญเคารพเสียงสวนนอยและควรมีปรับขอของใจเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นระหวางคูกรณีโดยผูบริหารเปนตัวกลางซึ่ง
เปนการแกไขปญหาที่ดีในการรักษาความสัมพันธของทั้งสองฝาย
5. วิธีการประสานความรวมมือ (Collaborating) ผูบริหารตองควรใหคูกรณีหาทางออกรวมกันเพื่อ
แกปญหาและลดปญหาที่เกิดขึ้นและควรประสานบุคลากรใหคํานึงถึงผลประโยชนขององคกรเปนหลักมุงการทํางาน
เปนทีม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือตามกรอบแนวคิดของโทมัสและคิลมาน (อางอิงในอัจฉรา ลิ้มวงษ
ทอง, 2557, หนา 51) เปนแบบพฤติกรรมการจัดการความขัดแยง ของคนตางชาติ ซึ่งอาจไมสอดคลองกับแบบ
พฤติ กรรมของคนไทยมากนัก ดังนั้ นถา จะให การศึ กษามีค วามสมบู รณแ ละเหมาะสมมากขึ้น ควรนําเครื่อ งมื อ
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ดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุง กอนใช โดยในแตละขอของตัวเลือกควรมีการกําหนดสถานการณที่นาจะเกิดขึ้น จากการ
บริหารงานในสถานศึกษา เปนแบบของพฤติกรรมในการจัดการความขัดแยง
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่ สงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของผูรวมงาน เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร ความขัดแยง
3. ควรมีการศึกษาและเก็บขอมูลจากประชากรกลุมอื่นรวมดวยเชน ครูผูสอนหรือบุคลากรที่เกี่ยวของใน
สถานศึกษา หรืออาจมีการเก็บขอมูล เชิงประจักษเพื่อใหไดขอมูลตามสภาพและพฤติกรรมจริงมาประกอบดวย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะห
จาก ดร.โสภา อํานวยรัตน อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว
ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ) ดร.
ธิดาวัลย อุนกอง อาจารย วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และนายฐกฤต นวลคํามา ผูอํานวยการชํานาญ
การพิเศษ โรงเรียนสันติคิรีวิทยาคมที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
จนทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจน
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ทุกโรงเรียน ที่ใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
คุณคาและคุณประโยชนอันพึง มีจากการศึกษาคนควาฉบับ นี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบู ชาพระคุณบิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย หัวหนาสถานศึกษา ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น 148 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานบุคลากร ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 2) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ดานที่มีผูเสนอแนวทาง
พัฒนาสูงสุดคือดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ขอเสนอแนะแนวทางสูงสุดคือมีการจัดตั้งเครือขายศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัด
คําสําคัญ: การบริหารจัดการ มาตรฐานการดํา เนินงานศู น ยพัฒ นาเด็กเล็ก
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Abstract
The purposes of this study were to study child development centers, management of local governments
Maechai District, Phayao and management development center to study early childhood education standards.
Local Level Maechai District, Phayao population used in this study consists of chief education. Teachers,
caregivers Assistant child care teacher The Executive Board and the Child Development Centre, a total of 148
people used the five-level rating scale questionnaire was used for data analysis software packages on the
percentage mean and standard deviation.
The results showed that: 1) Management of Child Development Centers of the local administration.
Maechai District, Phayao province as a whole in all aspects. Considering each side Found in many In descending
order of descending the personnel, network promotion of early childhood development. Management of Child
Development Centers. The Premises Environment and Safety Academic and Curriculum And the participation and
support of all sectors, 2) guide management development child development centers by providing education.
Local Level Maechai District in the province with the highest development of the proposed network to promote
early childhood development. Recommendations are the most established network of child care centers, local
governments at the provincial level.
Keywords: Management, standard operating child care centers

บทนํา
ปจจุบันการศึกษาในประเทศไทย ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่ขาวสารขอมูลตาง ๆ สามารถสงผานถึงกันและกันทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว โดยประเทศไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษา
อยางตอเนื่อง เพื่อมุงหวังใหการศึกษาของประเทศมีการปรับเปลี่ยนสูการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถผลิตและพัฒนา
กําลังคน เพื่อพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทันตอการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมาย
วาดวยการศึกษา ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ใช
เปนแนวทาง ในการกําหนดนโยบาย และการบริหารจัดการศึกษา โดยสาระสําคัญแหงพระราชบัญญัติดังกลาวใน
เรื่องของการบริหารจัดการศึกษานั้น กําหนดใหสถานศึกษา เปนหนวยงานที่มีความสําคัญสูงสุด โดยเปนองคการที่ทํา
หนาที่ใหบริการการศึกษาแกเยาวชน และประชาชนการบริหารจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา เปนการบริหารแบบ
กระจายอํานาจ สูสถานศึกษา สถานศึกษามีอํานาจในการตัดสินใจ การบริหารการศึกษารูปแบบตาง ๆ ที่เรียกวา
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) เปนการบริหารโดยการมีสวนรวมจากบุคคลหลาย
ฝายกับสถานศึกษาโดยตรงในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน
องคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองทองถิ่น ผูแทนครู ผูแทนผูปกครองและผูแทนองคกรศาสนาเขามารวมกันบริหาร
จัดการศึกษา โดยมีการกระจายอํานาจบริหารจัดการสูสถานศึกษาโดยตรง เปนการบริหารโดยใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวม มีการบริหารตนเอง และตอบสนองความตองการของผูเรียน และชุมชนใหมากที่สุด ดังนั้น การพัฒนา
ต อ งเริ่ ม ต น จากวั ย เด็ ก เนื่ อ งจากพั ฒ นาการในวั ย นี้ แ ละหล อ หลอมเป น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาทั ก ษะความรู
ความสามารถ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็ก
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เดิมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดการศึกษาปฐมวัยแกเด็กอายุ 3-5 ขวบ ในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช
งบประมาณจากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ เพื่อมุงพัฒนา ความ
พรอมแกเด็กในวัย 3-5 ขวบ ใหไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และมีความพรอมใน
การเขารับการศึกษาตอในระดับประถมศึกษา สวนราชการตาง ๆ ที่ดําเนินการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมการศาสนา และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
(สปช.) ดําเนินการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ สวนราชการดังกลาวตางมีวัตถุประสงค ในการพัฒนาเด็กวัย 3-5
ขวบ ใหมี ความพร อมดา นร างกาย อารมณ จิต ใจ สั งคม สติปญญา มีคุ ณธรรมและจริ ยธรรม เพื่ อศั กยภาพใน
การศึกษาตอในระดับประถมศึกษา เชนเดียวกัน แตก็มีโครงสรางการบริหารงานและความเปนเอกภาพในการบริหาร
จัดการที่แตกตางกัน ตอมาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สวนราชการตาง ๆ ดําเนินการไดถายโอนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ถือวาเปนสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4 แตก็ยังมี
ความแตกตางหลากหลาย ทั้งในดานโครงสรางการบริหารงาน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรับผิดชอบ
ภารกิจการดําเนินการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพและมาตรฐาน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดทํา
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นถือ ปฏิบัติในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนไปในแนวทางเดียวกัน
(มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2553, หนา 1)
ดังนั้น การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการจัดการศึกษา เปนการพัฒนาและเตรียมความพรอม
ของเด็กใหเติบโตเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา พรอมทั้งปลูกฝ ง
คุณธรรมและจริยธรรมควบคูกันไป ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็ ก เล็ ก ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ เป น แนวทางให ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ได ยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ โดยมี ผ ลผลิ ต
(นักเรียน) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนหลักเปาหมาย ผูศึกษาในฐานะที่เปนสวนหนึ่งในการรับผิดชอบดานการจัด
การศึ กษาขององคก รปกครองส วนทอ งถิ่ น มีค วามสนใจที่จ ะทํ าการวิจั ย การบริห ารจัด การตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา เพื่อนําผลการศึกษา
ไปพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา ในการ พัฒนาความรูความสามารถใหกับเด็กปฐมวัยใหมีความเจริญงอกงามทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม และสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย เพื่อใหเติบโตขึ้นมาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาตนเอง สังคม
และประเทศชาติตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
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วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษา ครั้งนี้ ประกอบดวย หัวหนา
สถานศึกษา ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น 148 คน ใช
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอนประกอบดวย ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จําแนกตาม เพศ ตําแหนง อาชีพ และระดับ
การศึกษา ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 6 มาตรฐาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด และตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา เปนคําถามแบบปลายเปด ทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแม
ใจ จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ ดานบุคลากร ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน สวนแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตามมาตรฐานการจัด การศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา มีการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเปนประจําทุกป มีการ
สงเสริมใหบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาเด็กไดรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรูอยางสม่ําเสมอ
มีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยในการดูแลเด็ก มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยมีการจัด
ประสบการณที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กใหครบทั้ง 4 สาระการเรียนรู มีการจัดทําศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปน
แหลง เรีย นรูของชุม ชนในเรื่อ งของการพัฒนาเด็ ก ตลอดจนมีก ารจั ดตั้งเครือ ขายศูนยพั ฒนาเด็ก เล็กขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู การบริหารงาน ปญหา อุปสรรค เพื่อนํามาปรับใช

สรุปผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูต อบแบบสอบถามเป น เพศหญิง มากที่ สุด รองลงมาเป น เพศชาย สว นใหญ มี ชว งอายุ 40 - 49 ป
รองลงมาอายุ 30 – 39 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือมีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี สวนใหญ
เปนคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาเปนผูชวยครูผูดูแลเด็ก มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับ
เด็ก 2 – 5 ป รองลงมา 16 ปขึ้นไป
2. สภาพการบริ หารจัดการตามมาตรฐานการดํ าเนิ นงานศูนยพั ฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
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2.1 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ
จังหวัดพะเยาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยไดแก ดานบุคลากร ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดาน
การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
2.2 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
สภาพการบริหารอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีสภาพการบริหารมากที่สุดไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา, แผนพัฒนาการศึกษา 3 ป, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ,
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา) และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อยางนอยปละ 2 ครั้ง รองลงมาไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนยและแตงตั้งตาม
หลักเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและขอที่มีสภาพการบริหาร
นอยที่สุดไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยหนวยงานที่กํากับดูแลอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง
2.3 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา ดานบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวอยูในระดับมากที่สุดไดแก ครู
ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเด็กไมนอยกวา 2 ป รองลงมาไดแก ครูผูดูแลเด็ก
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัย) และขอที่มีสภาพการบริหาร
นอยที่สุดไดแก บุคลากรในศูนยฯ มีการประชุมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจเปนประจําอยาง
ตอเนื่อง และมีการดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน และนําผลที่ไดมาปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยฯ
2.4 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
แลวพบวา มีสภาพการบริหารอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีสภาพการบริหารอยูในระดับมากที่สุดไดแก ศูนยพัฒนา
เด็ กเล็ก มีน้ํ าดื่ มและน้ํา สะอาดใช อย างเพี ยงพอ รองลงมาไดแ ก ศู นย พัฒ นาเด็ กเล็ก มีห อ งน้ํ า หอ งส วมที่ส ะอาด
ปลอดภัย พื้นไมลื่น โถสวมมีขนาดพอเหมาะกับเด็ก และขอที่มีสภาพการบริหารนอยที่สุดไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
การจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตอง
2.5 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวามี
สภาพการบริหารอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีสภาพการบริหารอยูในระดับมากที่สุดไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดทําแผนการจัดประสบการณที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กครบ 4 สาระ ไดแกเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก บุคคลและ
สภาพแวดล อ มเด็ ก ธรรมชาติ ร อบตั ว เด็ ก และสิ่ ง ต า งๆรอบตั ว เด็ ก สอดคล อ งกั บ บริ บ ทในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
รองลงมาไดแก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก มีการติดตาม บันทึก พฤติกรรมของเด็กตลอดจนสามารถประเมิน
พฤติกรรมของเด็กอยางสม่ําเสมอ และครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก มีการจัดกิจกรรมใหการเรียนรูใหสอดคลอง
กับบริบทดานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เทากัน และขอที่มีสภาพการบริหารนอยที่สุดไดแก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตอง
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2.6 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอแลวพบวามีสภาพการบริหารอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีสภาพการบริหารอยูในระดับมากที่สุดไดแก ตัวแทน
ผูปกครองและตัวแทนชุมชนมี สวนรวมในการเขามาเปนคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาไดแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตลอดจนเสนอปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของศูนยฯ และขอที่มีสภาพการบริหารนอยที่สุดไดแก มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.7 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวามีสภาพการบริหารอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีสภาพการบริหารอยูในระดับมากที่สุดไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เขารวมเครือขายชมรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับอําเภอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนยพัฒนา เด็กเล็ก รองลงมา
ไดแก มีการจัดตั้งเครือขายชมรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับอําเภอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และข อ ที่ มี ส ภาพการบริ ห ารน อ ยที่ สุ ด ได แ ก ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ก ารรายงานผลการประชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขายชมรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดไดทราบ
3. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา พบวา
1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการศึกษา แผนพัฒนา
การศึ ก ษา 3 ป แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ก ารศึ ก ษา มี ก ารคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อทําความเขาใจใน
นโยบายและหลักการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดอบรมใหความรูในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ใหกับบุคลากร มีการจัดตั้งงบประมาณในการฝกอบรมครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ผูปกครองเด็ก ใหมีความรูอยางตอเนื่อง มีการสงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกับ
หนวยงานตนสังกัด ตลอดจน มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเปนประจําทุกป
2. ดานบุคลากร
ควรมีการตั้งงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรอยางเพียงพอ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรที่มีสวน
เกี่ ย วข อ งในการพั ฒนาเด็ก ไดรับ การศึ กษาอบรมเพิ่ ม เติม เพื่ อ พัฒ นาความรู อ ย างสม่ํา เสมอ ตามหลัก สู ตรของ
สถาบันการศึกษาและมีการประชุมรวมกันระหวางบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหทราบ
ปญหา อุปสรรคในการทํางานตลอดจนมีการวางแผนการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ควรมีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยในการดูแลเด็ก มีการตั้งงบประมาณสําหรับพัฒนา
ปรับปรุง ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเพียงพอ มีการพัฒนาสภาพอาคารตองมีความมั่นคง แข็งแรง มีหองเรียน
เปนสัดสวน แบงแยกตามอายุของเด็ก ใชเครื่องเลนสนามจากเดิมที่ทําจากเหล็ก มาเปนพลาสติกที่มีความคงทน
แข็งแรงแทน เพื่อจะไดไมเปนอันตรายแกเด็กจากเครื่องเลนสนามที่ชํารุด มีคม และเปนสนิม
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4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ควรมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตาม หลั กสูตรการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีการจั ด
ประสบการณที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กใหครบทั้ง 4 สาระการเรียนรู โดยใหมีความสอดคลองกับบริบทของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สังคม ตลอดจนมีการประเมินผลการเรียนรูของเด็กอยาง
สม่ําเสมอ และ ควรมีการจัดฝกอบรมครูผูดูแลเด็กในดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อใหเกิดความเขาใจ
และสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางถูกตอง
5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
ควรมีการจัดทําศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชนในเรื่องของการพัฒนาเด็ก โดยการ
จัดกิจกรรมรวมกันของทุกภาค เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําปญหา อุปสรรค มาทําการวิเคราะหและรวมแกไข
ปญหารวมกัน
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนระหวาง พอ แม ครู และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาเด็กมีการจัดตั้งเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับอําเภอ โดยทําการประชุม
รวมกันเปนประจําทุกเดือนโดยเปนในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนําเอาหลักการทํางาน ประสบการณใน
การทํ า งานมาปรั บ ใช และประยุ ก ต ใ ช ใ ห เกิ ด ประโยชน ใ นการพั ฒ นาเด็ ก ตลอดจนรายงานผลการประชุ ม ให กั บ
หนวยงานตนสังกัดทราบ เพื่อนําขอมูลไปจัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาเด็ก
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ผลการศึกษานํามาอภิปรายไดดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยาในภาพรวม
สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยาในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดาน
บุคลากร ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจาก
ทุก ภาคส ว น ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากการบริ ห ารงานของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การในป จ จุ บั น ได ดํ า เนิ น งานตาม
มาตรฐานการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ดาน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กปฐมวัยในชวงอายุ 2- 5
ป ใหไดรับการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา สามารถ
เตรียมความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม
ได (สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น 2553, หนา 1 – 2) สอดคลองกับการศึกษาของพีรนันท กันทะ
มาลา (2557, หนา85) ที่ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวาสภาพและปญหาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากและ
มี ร ายด า นอยู ใ นระดั บ มากทุ ก ด า น สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของจุ ฬ าวรรณ สุ ท ธิ พั น ธ (2555 หน า 40) ที่ ไ ด
ทําการศึกษาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมยม อําเภอปง จังหวัดพะเยาพบวาสภาพการ
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บริหารจัดการดานการศึกษาตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมอนามัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม
ยม อําเภอปง จังหวัดพะเยาในภาพรวมทั้ง 6 ดานอยูในระดับมากและมีรายดานอยูในระดับมากทุกดาน
2. สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ กในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
สถานะเปนนิติบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย โดยในการกํากับดูแลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารงานที่ชัดเจน ตามมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยความรวมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนทองถิ่น โดยมีการบริหารจัดการเปน 3
ด า น ได แ ก ด า นการบริ ห ารงาน ด า นการบริ ห ารงบประมาณ และด า นการบริ ห ารบุ ค คล (สํ า นั ก ประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น 2553, หนา 4) สอดคลองกับวราพงษ ดังศรีพล (2556, หนา 67) ที่ไดทําการศึกษา
สภาพและปญหาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง
พบวาสภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง ดานการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยูในระดับมาก ขัดแยงกับ เบญจวรรณ ศรศรี (2556, หนา 103) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร พบวาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรยังขาดเสถียรภาพในการบริหารจัดการทําใหการบริหารจัดการดานงบประมาณลาชา
สงผลใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3. สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ดานบุคลากร
สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ดานบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับความรวมมือใน
การทําบันทึกขอตกลงระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาในการใหทุนการศึกษาสําหรับผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย
เพื่อใหไดรับการเรียนรูทางดานวิชาการปฐมวัยใหสามารถนําเอาความรูความสามารถมาปรับใชกับการเรียนการสอน
สําหรับเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองในดานจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ซึ่งสงผล
ตอ การพิ จ ารณาแตง ตั้ ง ให เป นครู ผู ดู แลเด็ กในศู นย พั ฒ นาเด็ กเล็ ก สัง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น โดยมี ก าร
ดําเนินการสรรหา บรรจุและแตงตั้งเปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการของทางราชการ ตลอดจนมีคณะกรรมการเขา
มามีบทบาทในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สอดคลองกับ อริสรา ทบประดิษฐ
(2554, หนา 63) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแกงหางแมว อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบวา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสัง กัดองค ดา นบุคลากรโดยรวมมีการดําเนิน การอยูในระดับมาก สอดคลอ งกับการศึกษาของ สมคิ ด คํา ดี
(2553, หนา 76) ที่ไดทําการศึกษาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของคณะกรรมการบริหารสังกัดเทศบาล
ในจังหวัดชลบุรี พบวาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของคณะกรรมการบริหารสังกัดเทศบาลในจังหวัด
ชลบุรี ดานบุคลากรอยูในระดับมาก
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4. สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในภาพรวมอยูในระดับมากทั้งนี้เนื่องจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นไดจัดสรรงบประมาณสําหรับกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงในประเทศไทยใหไดมาตรฐาน
ตามแบบแปลนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่ที่มีความแข็งแรง
สามารถรองรับจํานวนเด็กเพื่อที่จะไดรับการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ ที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก มี
การจัดบรรยากาศทั้งในและนอกชั้นเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้ง
อุปกรณระบบความปลอดภัย มีหองปฐมพยาบาลใหกับเด็ก ตลอดจนมีการประเมินดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยจากโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เปนประจําทุกป สอดคลองกับ ณัฐวุฒิ พุทธวงศ (2557, หนา 90) ที่
ไดทําการศึกษาแนวทางแกไขในการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา ไดทําการศึกษาแนวทางแกไขในการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในภาพรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับการศึกษาของพีรนันท กันทะมาลา (2557, หนา 86) ที่ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวาสภาพ
และปญหาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในภาพรวมอยูในระดับมาก
5. สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ใหความสําคัญกับการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับ
เด็กปฐมวัย ใหได รับการจัดประสบการณ อยางถูกตอ งทั้งทางดา นรางกาย อารมณ จิต ใจ สั งคม และสติปญญา
เพื่อที่จะใหเด็กปฐมวัยมีพื้นฐานที่ดีกอนที่จะเขารับการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลตอไป สอดคลองกับคูมือ
หลักสูตรกอนประถมศึกษา (2540, หนา 5) กลาววา หลักสูตรที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเด็กทุกดานทั้งทางรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณเดิมที่เด็กมีอยูและประสบการณใหมที่เด็กจะ
ไดรับตองมีความหมายกับตัวเด็กเปนหลักสูตรที่ใหโอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กดอยโอกาสและเด็กพิเศษไดพัฒนา รวมทั้ง
ยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็กพัฒนาเด็กใหรูสึกเปนสุขในปจจุบัน มิใชเพียงเพื่อเตรียมเด็กสําหรับอนาคต
ขางหนาเทานั้น สอดคลองกับ ศุภกิจ เชื้อเมืองพาน (2555, หนา 73) ที่ไดทําการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาใน
ปจจุบันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาแฝก อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา พบวาสภาพการจัดการศึกษาใน
ปจจุบันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาแฝก อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ดานวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีการจัดทําหลักสูตรตามความตองการของผูปกครอง มีการใหความรูทั้ง
ภายในและนอกหองเรียนและรายงานผลการประเมินพัฒนาการจากการเรียนรู
6. สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
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สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ ประกอบดวยแหลงเรียนรูที่หลากหลายใหเด็กไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงโดยการเรียนรูนอกสถานที่ ไดเห็น ไดสัมผัสกับภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา ซึ่งถือไดวาเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญที่ทําใหเด็กเกิดประสบการณทําใหเอื้อตอการเรียนรูจากความ
สนใจในสิ่งแปลกใหมของเด็กนอกจากนี้แลว ภาคสวนของรัฐบาล เอกชน ผูปกครอง ไดใหความสําคัญของการศึกษา
นอกหองเรียนของเด็กจึงมีการสนับสนุนอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ ณัฐวุฒิ พุทธวงศ (2557, หนา 68) ที่ได
ทําการศึกษาแนวทางแกไขในการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา พบวาการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอจุน จังหวัด
พะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมากเนื่องจาก มีองคกร หนวยงานมีการสนับสนุน แนะนํา ใหคําปรึกษาในการทํา
กิจกรรมของแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเด็ก มีการจัดทําเอกสารเผยแพรกิจกรรมและใหผูปกครองมีสวน
รวมในกิจกรรมทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตลอดจนประชาสัมพันธใหชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา
ปฐมวัย เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก สอดคลองกับ นัชพร อนุจร (2554, หนา 72) ที่ไดทําการศึกษาแนวทางการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอปว จังหวัดนาน ที่ไดทําการศึกษาสภาพ
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอปว จังหวัดนาน ดานการมีสวนรวม
และสนับสนุนจากชุมชนโดยภาพรวมพบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก
7. สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา มีการกอตั้งชมรมผูดูแลเด็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยาเพื่อเปนการสรางเครือขายบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเปน
รูปธรรม โดยมีการประชุมเปนประจําทุกเดือนเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น ปญหา อุปสรรค แนว
ทางการทํางานตลอดจนความรวมมือตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพดานการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย
สอดคลองกับ โสรดา จิตรฉาย. (2555, หนา 112) ที่ไดศึกษาสภาพการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบล ในจังหวัดระนครศรีอยุธยา สภาพการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับ เบญจพร อัคนิจ (2553, หนา 70) ไดศึกษาเรื่องการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และไดใหขอเสนอแนะวา
การดํ าเนิน งานด านการส งเสริ มเครื อข ายการพั ฒนาเด็ก ปฐมวั ย ควรมี การจั ดทํ าข อมู ลสารสนเทศเกี่ย วกั บงาน
เครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดานเครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัยใหชุมชน
หรือผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเปน
ประจําทุกป
2. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
ดานบุคลากร ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กไดรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาความรูอยางสม่ําเสมอ
3. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยผูบริหารควรมีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยในการดูแล
เด็ก และใหความสําคัญกับอาคารสถานที่ที่มีความแข็งแรง สามารถรองรับจํานวนเด็กเพื่อที่จะไดรับการจัดการเรียน
การสอน การจัดประสบการณ ที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
4. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม หลักสูตรการศึกษา พ.ศ.
2546 โดยมีการจัดประสบการณ ที่เหมาะสมกับพั ฒนาการของเด็ กใหครบทั้ง 4 สาระการเรียนรู โดยใหมีความ
สอดคลองกับบริบทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สังคม ตลอดจนมีการประเมินผล
การเรียนรูของเด็กอยางสม่ําเสมอ
5. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน โดยรัฐบาล เอกชน ผูปกครอง ควรใหความสําคัญกับเด็กใหได
เรียนรูจากประสบการณจริง
6. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ควรมีการสรางเครือขายบุคลากรของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับจังหวัด เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น ปญหา อุปสรรค แนวทางการทํางาน
ตลอดจนความรวมมือตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพดานการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการบริหารงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.โสภา อํานวยรัตน อาจารยที่
ปรึกษา ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตอง เรียบรอย และขอบกพรอง ตลอดถึงผูเชี่ยวชาญทุกทาน
ในการพิจารณาเครื่องมือไดแก นายจีรัชญ ตะคํา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยเจริญราษฎร นางศรีวรรณ แกวสืบ
ผูอํานวยการกองการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหัวงม และ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยประจําภาควิชาบริหาร

- Proceedings -

801

การศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ ผูวิจัย
ขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว ที่เปนผูใหกําลังใจและขอกราบขอบคุณอาจารย
หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทาน ขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อนนิสิต
การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ หารการศึ ก ษาทุ ก ท า นที่ ใ หคํ า แนะนํ า แลกเปลี่ ย นประสบการณ ที่ ดี ร ะหว า ง
การศึกษามาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มีสวนรวมในการศึกษาคนควานี้สําเร็จลุลวงดวยดี คุณคาและประโยชนอันพึงมี
จากการศึกษาคนควาฉบับนี้ วิจัยขอมอบแดบุพการี และผูมีพระคุณทุกทาน
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Abstract
The purposes of this academic paper aimed to investigate the current situations, problems, detailed
suggestions, and solutions for the SEAT framework-based inclusive educational administration of Tha Kham SubDistrict Learning Centers, Wiang Kaen District, the Office of Chiangrai Primary Educational Services Area 4. For
research methodology, a questionnaire related to the SEAT framework-based inclusive educational
administration of Tha Kham Sub-District Learning Centers, Wiang Kaen District, the Office of Chiangrai Primary
Educational Services Area 4 was conducted with sixty school administrators and teachers working for Tha Kham
Sub-District Learning Centers. The data were statistically analyzed using mean, and standard deviation.
The findings of the study revealed that all the four aspects of the current situations observed in the
SEAT framework-based inclusive educational administration of Tha Kham Sub-District Learning Centers, Wiang
Kaen District, the Office of Chiangrai Primary Educational Services Area 4 were rated at a higher level in terms
of their environment (E), followed by their activities (A), tools (T), and studentship (S). On the other hands,
meanwhile the problems, and solutions for the SEAT framework-based inclusive educational administration of
Tha Kham Sub-District Learning Centers, Wiang Kaen District, the Office of Chiangrai Primary Educational
Services Area 4 were mostly observed in terms of their studentship (S), followed by their environment (E),
learning activities (A), and tools (T).
Keywords: Inclusive Educational Administration

บทนํา
คนพิการเปนทรัพยากรบุคคลของสังคม หากไดรับการสงเสริมอยางถูกตอง ยอมมีความรู ความสามารถ
มีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข รวมทั้งการชวยสรางสรรค
สังคมไดเชนเดียวกับคนทั่วไป การสงเสริมพัฒนาคนพิการไดเต็มศักยภาพ ตองดําเนินการอยางเปนระบบ ตั้งแตการ
คนพบความพิการ การบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ การใหการศึกษา การพัฒนาทักษะสังคม และการฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพ โดยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ มุงเนนพัฒนาความสามารถคนพิการใหเต็มศักยภาพ
ของแตละบุคคล และการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม หรือแรกพบความพิการ ใหการศึกษาอบรมใหรูจักสิทธิ
และหนาที่ในฐานะพลเมืองที่ดี มีอาชีพ มีงานทํา สามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูอื่น
ในสังคม ชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ มุงเนนโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน ทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัยตอเนื่องตลอดชีวิต โดยยึดหลักการศึกษาเพื่อปวงชนที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ซึ่งบัญญัติไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป รัฐจัดไดอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” ประกอบกับมาตรา 30 วรรค 3
บัญญัติไววา “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง ถิ่นกําเนิดเชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคลจะกระทํามิได” นั่นหมายถึงวาประชาชนคนไทยทุกคนมี
สิทธิเสมอกันทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมวาจะยากดีมีจน หรือสภาพรางกายพิกลพิการ โดยรัฐตองจัดสื่อ สิ่งอํานวย
ความสะดวก และความชวยเหลืออื่นทางการศึกษาให มาตรา 55 ซึ่งบัญญัติไววา “บุคคลพิการ หรือทุพพลภาพ มี
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สิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก อันเปนสาธารณะและความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ดังนั้นใน
การจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการ จึงมีเปาหมายสูงสุดเพื่อสงเสริมใหคนพิการแตละคน สามารถพัฒนาไดเต็มตาม
ศั ก ยภาพของตน และสามารถดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมร ว มกั บ คนปกติ ไ ด อ ย า งมี ค วามสุ ข ตามเจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 (2) กําหนดใหสังคมมี
สวน รวมในการจัดการศึกษา และมาตรา 10 “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” มาตรา 22
“การจั ดการศึก ษาตอ งยึ ดหลั ก วา ผู เรี ย นทุก คนมีค วามสามารถเรี ยนรู  และพัฒ นาตนเองได และ ถือ ว า ผูเรี ย นมี
ความสําคัญที่สุด” สอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 “ให
สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยใหตอบสนองตอความตองการจําเปนพิเศษของ
คนพิการ และตองมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวง และใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ที่คน
พิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินงานโครงการโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนรวม โดยคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดที่มีความพรอมทั้งกายภาพเปนโรงเรียนแกนนํารวม ใชกรอบ
แนวคิด คือ โครงสรางซีท (SEAT) (เบญจา ชลธารนนท, 2546 อางอิงใน แกวลุน จินาราช (2554)) (S-Students), (EEnvironment), (A-Activities), (T-Tools) คือ (S-Students) การเตรียมความพรอมนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและ
นักเรียนปกติ (E-Environment) มีการจัดการกับสิ่งแวดลอมทั้งกายภาพและบุคคลที่เกี่ยวของ (A-Activities) มีการจัด
กิจกรรม การจัดแผนการสอนเฉพาะบุคคล การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอนการประสานความรวมมือ
การจัดตารางสอน การรายงานความกาวหนาของผูเรียน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และอื่น ๆ (T-Tools) มี
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การ นโยบาย วิ สัย ทั ศ น พั น ธกิ จ กฎระเบี ย บ กฎหมาย คน งบประมาณ เทคโนโลยี
ตามลําดับ โดยการบริหารโรงเรียนทั้งระบบแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (School Base Management:SBM) (มูลนิธิพัฒนา
คนพิการไทย, 2548)
จากความเป น มาและความสํ า คั ญ ของป ญ หา จะเห็ น ได ว า การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ บุ ค คลที่ มี ค วาม
บกพรองไมไดจัดการเรียนรูในโรงเรียนเฉพาะทางเทานั้น แตไดขยายสูโรงเรียนทั่วไปในแตละเขตพื้นที่การศึกษา และ
ทุกโรงเรียนจะตองดําเนินการเพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสราง
ซีท (SEAT Framework) ในประเด็นการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นําโครงสรางซีท (SEAT Framework) ไปใชในการบริหาร
จัดการอยางไร มีปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานใด และมีแนวทางการแกไขอยางไร

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษา
ตําบล ทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชโครงสรางของซีท
(SEAT Framework) (2) เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะ ในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนย
การศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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กรอบแนวคิด
สภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของ
โรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบล ทาขาม
อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
• โครงสรางซีท
- ดานนักเรียน
- ดานสภาพแวดลอม
- ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
- ดานเครื่องมือ

ความคิดเห็นของผูบ ริหารและครูใน
ศูนยการศึกษาตําบล ทาขาม อําเภอ
เวียงแกน สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่มีตอ
การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช
โครงสรางซีท

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียง
แกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 60 คน แบงเปนผูบริหารในโรงเรียนในศูนย
การศึกษาตําบลทาขามจํานวน 3 คน และครูในโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขามจํานวน 57 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอการ
บริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนใน
ศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใช
โครงสรางของซีท (SEAT Framework) ใชเปนแบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating scale) แบบเลือกตอบ 5 ระดับ
จํานวน 40 ขอ แยกตามโครงสรางซีท (SEAT Framework) 4 ดาน ดังนี้ (1) ดานนักเรียน (S - Student) ( 2 ) ด า น
สภาพแวดลอม (E-Environment) (3) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A-Activities) และ (4) ดานเครื่องมือ สื่อ สิ่ง
อํานวยความสะดวก (T-Tools) ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะ ในการบริหาร
จั ด การเรี ย นร ว มของโรงเรี ย นในศู น ย ก ารศึ ก ษาตํ า บลท า ข า ม อํ า เภอเวี ย งแก น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีลักษณะเปนคําถามแบบปลายเปด (Open Ended)
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวของกับการบริหาร
โรงเรียนจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางของซีท (SEAT Framework) 2. สรางแบบสอบถาม โดยเขียนเปนขอกระทง
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ความ ของแบบสอบถามตามขอบเขตดานเนื้อหา 3. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบแนะนําและปรับปรุงแกไข ใหมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการศึกษา 4. นําแบบสอบถามไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ ความถูกตอง ความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้อหา และประเมินดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม จากการหาคาความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญในแบบสอบถามทั้งฉบับ ได
คาความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1 ทุกขอ 5. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมทดลอง คือ ผูบริหาร และครู
โรงเรียนโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลปอ อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
4 จํานวน 30 คน โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alfa) เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) (บุญชม ศรี
สะอาด, 2543, หนา 96) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.95 แยกเปนรายดาน ดังนี้ ดานนักเรียน (S - Student)
ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.82 ดานสภาพแวดลอม (E-Environment) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.89 ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน (A-Activities) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.90 ดานเครื่องมือ (T-Tools) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ
0.89 6. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับประชากรตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้ นตอนดังนี้ 1. ผูวิจัยติดตอขอหนัง สือจากบัณฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 2. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเพื่ อ ขออนุ ญ าตเก็ บ ข อ มู ล กั บ สถานศึ ก ษาในศู น ย ก ารศึ ก ษาตํ า บลท า ข า ม อํ า เภอเวี ย งแก น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 3. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
พะเยา ถึง ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นในศู น ย ก ารศึ ก ษาตํา บลท า ขา ม อํ า เภอเวี ย งแก น สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบริหารโรงเรียน คณะครูจาก
กลุมเปาหมาย จํานวน 3 โรงเรียน 4. ผูวิจัยจัดเตรียมแบบสอบถาม 5. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลที่โรงเรียน
ในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งเก็บ
รวบรวมจากแหลงขอมูลที่เปนผูบริหารโรงเรียน และคณะครูจํานวน 60 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวย
ตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
จากการศึกษา ผูวจิ ัยนําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บขอมูล มาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม และดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยคารอยละ ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชโครงสรางของซีท (SEAT Framework) วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (μ)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะ ในการบริหาร
จัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ประกอบคําบรรยาย

ผลการศึกษา
1. สภาพการบริ ห ารจั ด การเรี ย นร ว มของโรงเรี ย นในศู น ย ก ารศึ ก ษาตํ า บลท า ข า ม อํ า เภอเวี ย งแก น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชโครงสรางของซีท (SEAT Framework) โดยภาพรวม
ทั้ง 4 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (𝜇= 3.80) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานสภาพแวดลอม (E: Environment)
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ= 4.03) รองลงมาดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) มีการปฏิบัติอยูใน
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ระดับมาก (μ= 3.94) ดานเครื่องมือ (T:Tools) มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (𝜇= 3.81) และดานนักเรียน (S: Student)
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ= 3.80)
2. ผลการศึกษาปญหา และขอเสนอแนะ ในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบล
ทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ดานที่มีปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขมากที่สุดไดแก ดานนักเรียน (S-Student) รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
(A-Activities) ดานเครื่องมือ (T-Tools) และดานสภาพแวดลอม (E-Environment)

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียง
แกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถสรุปไดดังนี้
1. สภาพการบริ ห ารจั ด การเรี ย นร ว มของโรงเรี ย นในศู น ย ก ารศึ ก ษาตํ า บลท า ข า ม อํ า เภอเวี ย งแก น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชโครงสรางของซีท (SEAT Framework) โดยภาพรวม
ทั้ง 4 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ คือ ดานสภาพแวดลอม (E: Environment) ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน (A : Activities) ดานเครื่องมือ (T:Tools) และดานนักเรียน (S: Student)
1.1 ดานนักเรียน (S: Student)
1.1.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมดานนักเรียน (S: Student) พบวา โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก สรุปไดดังนี้ มีการเตรียมความพรอมนักเรียนทั่วไปใหมีความรู ความเขาใจ เกิดการยอมรับ
และสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางถูกวิธี มีการคัดกรองและประเมินความสามารถ
พื้นฐานของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษดานตาง ๆ อยางครอบคลุม เชน เด็กที่บกพรองทางการเรียนรู มีการ
เตรียมทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใหกับนักเรียนที่มีความต องการพิเศษ เชน ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
ทักษะทางสังคม นักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีโอกาสเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปตามศักยภาพ มีการปรับปรุง
หลักสูตรทั่วไปใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ นักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษภายในโรงเรียนไดรับการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมอยางเหมาะสม มีการจัดปฐมนิเทศ
นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เพื่อสรางเจตคติที่ดีและความเขาใจรวมกัน มีการวิเคราะหและ
จัดทําขอมูล เพื่อรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ผูบริหารสนับสนุน สงเสริมความสามารถของนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ และนักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีการพบครูประจําชั้นกอนเริ่มการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง
1.2 ดานสภาพแวดลอม (E: Environment)
1.2.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมดานสภาพแวดลอม(E: Environment) พบวา โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สรุปไดดังนี้ มีการจัดแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ มีการปรับบริเวณและสถานที่ภายนอกสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เชน ถนน ทางเดิน ทาง
ลาด หองสวม สนามเด็กเลน มีคณะกรรมการในการคัดกรองนักเรียนที่มีความจําเปน มีการดําเนินการเผยแพร
ประชาสัมพันธการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ หองเรียนสะอาด สวยงาม มีแสงสวาง
เพียงพอและอากาศถายเทไดส ะดวก จัดห องเรีย นเพื่อ อํานวยความสะดวกที่เหมาะสมสําหรั บนักเรียนที่ มีความ
ตองการพิเศษ ผูบริหารโรงเรียน เปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรวม โรงเรียนมีการ
จัดตารางเวลาเรียนและหองเรียน สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ โรงเรียนมีการสรางบรรยากาศของการ
ยอมรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ใหแก ครู นักเรียนปกติ รับรูและชวยกันดูแลอยางถูกวิธี และผูบริหาร ครู
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บุคลากรที่เกี่ยวของ รวมรับผิดชอบเพื่อ สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษใหแกผูปกครอง และ
ชุมชน
1.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A:Activities)
1.3.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A:Activities)
พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สรุปไดดังนี้ ครูสามารถจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญได โรงเรียนมีการวิเคราะหหลักสูตรในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ มีการวัดผลและประเมินผล รายงานผลการจัดการเรียนรวมอยางเปนระบบเชน แบบวัดและประเมินผล
เด็กที่บกพรองทางการเรียนรู โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกิจกรรมการมีสวนรวมโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ครูสามารถจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได มีการนิเทศ ตรวจสอบ ติดตามอยางสม่ําเสมอ มีการทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรวม มี การปรั บเกณฑ การวัด ผล และประเมินผลสํ าหรับนั กเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ เชน นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู และมีการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
ใหแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
1.4 ดานเครื่องมือ (T:Tools)
1.4.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมดานเครื่องมือ (T:Tools) พบวา โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก สรุปไดดังนี้ โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน/ พันธกิจ/ ยุทธศาสตร เพื่อใชในการบริหาร
จัดการเรีย นรว มของโรงเรียน ผู เรีย นไดรับ สื่อสิ่ งอํ านวยความสะดวก การบริ การและความชวยเหลื ออื่ นใดทาง
การศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีการประสานความรวมมือภายในศูนยเครือขาย และ
ดําเนินงานพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณใหเปนการเฉพาะเพื่อการจัดการเรียนรวม
โรงเรียนใชขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในการพัฒนานักเรียน โรงเรียนมีครูผูดูแลนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ หนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ โรงเรียนมีการพัฒนาครูผูดูแลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางตอเนื่อง โรงเรียน
มีการจัดทําขอมูลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางถูกตองและเปนปจจุบัน และโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ
โดยใชโครงสรางซีทเปนขอกําหนดในการจัดการเรียนรวม
2. ผลการศึกษาปญหา และขอเสนอแนะ ในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบล
ทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ดานที่มีปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขมากที่สุดไดแก ดานนักเรียน (S-Student) รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
(A-Activities) ดานเครื่องมือ (T-Tools) และดานสภาพแวดลอม (E-Environment)
2.1 ดานนักเรียน (S - Student)
ปญหาที่พบมากที่สุดไดแก การพบปะของครูกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกอนเริ่มการเรียนการ
สอนมีนอย รองลงมา คือ นักเรียนใชภาษาชนเผาในการสื่อสาร นักเรียนสวนใหญเปนชนเผา การเรียนรูของนักเรียน
ชา ผูปกครองนักเรียนขาดการเอาใจใสนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และเครื่องมือในการคัดกรองเด็กมีไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะ อันดับ 1 ไดแก สงเสริมใหมีการใชภาษาไทยในการสื่อสาร รองลงมา คือ สรางความ
ตระหนักใหกับผูปกครองและครูใหมากขึ้น จัดหาเครื่องมือในการคัดกรองเด็กใหเพียงพอ และมีการเตรียมความ
พรอมใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกอนเขารวมชั้นเรียนปกติ
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2.2 ดานสภาพแวดลอม (E-Environment)
ปญหาที่พบมากที่สุดไดแก ไมมีหองเรียนเฉพาะสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ รองลงมาคือ
ผูปกครองไมยอมรับผลการคัดกรองจากทางโรงเรียน มีปญหาทางครอบครัว เชน ความยากจน และผูปกครองไมรู
หนังสือ
ขอเสนอแนะ อันดับ 1 ไดแก สรางหองเรียนเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ รองลงมา
คือ ใหความรูกับผูปกครองเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และสรางความตระหนักใหกับครู ผูปกครอง
ชุมชน เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
2.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A-Activities)
ปญหาที่พบมากที่สุดไดแก การวัดผลและประเมินผลไมสอดคลองกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
รองลงมาคือ ครูขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ ขาดสื่อการเรียนการสอน นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการดูแลจากครูไมทั่วถึง และมีความลําบากใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน เนื่องจากมีทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ขอเสนอแนะ อันดับ 1 ไดแก ควรมีการปรับเกณฑการวัดผลและประเมินผลใหเหมาะสมกับนักเรียนที่
มีความตองการพิเศษ รองลงมาคือ ควรสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ควรสงเสริม อบรมการผลิตสื่อ การเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ และสงเสริมใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเลือกกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ
2.4 ดานเครื่องมือ (T-Tools)
ปญ หาที่พ บมากที่ สุ ด ไดแ ก การประสานความร ว มมือ กั บ ชุ มชน องค ก รเอกชน และหน วงงานที่
เกี่ยวของยังมีนอย รองลงมาคือ งบประมาณไมเพียงพอ นโยบายเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไมชัดเจน
และครูผูดูแลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไมจบตรงตามสาขาการศึกษาพิเศษ
ขอเสนอแนะ อันดับ 1 ไดแก ติดตอประสานงานและขอรับการชวยเหลือจากหนวยงานหรือองคกรที่
เกี่ยวของในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ รองลงมาคือ จัดสรรงบประมาณ บุคลากร นัก
วิชาชีพและสื่อใหเปนการเฉพาะเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ กําหนดทิศทาง
และ นโยบาย จุดมุงหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก บริการและความ
ชวยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น และสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชโครงสรางของซีท (SEAT Framework) โดยภาพรวมพบวา มี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากการปฏิบัติมากไปนอย คือ ดานสภาพแวดลอม (E: Environment) ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน (A:Activities) ดานเครื่องมือ (T:Tools) และดานนักเรียน (S: Student) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
โรงเรียนใหความสําคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนปกติ และนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีการจัดหองเรียนที่
เอื้อตอการเรียนรู มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร แปลงสาธิตเกตรกรรม เปนตน มีการ
คัด กรองเด็ ก อย า งเปน ขั้ น ตอน ทํ า ให ต อบสนองความต องการของผู เรีย นแตล ะคนให ไ ด รับ การพัฒ นาเต็ม ตาม
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ศักยภาพของตน ซึ่งสอดคลองกับ วิมล จันทราศรี (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนรวมโดยใชโครงการซีท (SEAT) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา
สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ นิสา สุผากอง (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวมในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวมที่
ประสบความสํ า เร็ จ ของแต ล ะเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในจั ง หวั ด เชี ย งราย เมื่ อ พิ จ ารณาตามโครงสร า งซี ท (SEAT
Framework) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ สุธิดา มูลทะสิน (2554) ไดศึกษา
สภาพการบริหารจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว า ความคิ ด เห็ น ตามการรั บ รู ข องบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ สภาพการบริ ห ารจั ด การเรี ย นร ว มโครงสร า งซี ท (SEAT
framework-Student Environment Activities Tool) ของโรงเรียนโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน และดานเครื่องมือพบวา โดยภาพรวมผูบริหารและครูผูสอนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
จัดการเรียนรวมโครงสรางซีทอยูในระดับมาก
1.1 ผลการศึกษาวิจัย ดานนักเรียน (S: Student) พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีการ
เตรียมความพรอมนักเรียนทั่วไปใหมีความรู ความเขาใจ เกิดการยอมรับและสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษอยางถูกวิธี มีการคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ดานตางๆ อยางครอบคลุม เชน เด็กที่บกพรองทางการเรียนรู มีการเตรียมทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใหกับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เชน ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะทางสังคม นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
มีโอกาสเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปตามศักยภาพ มีการปรับปรุงหลักสูตรทั่วไปใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนรู
สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูและผูบริหารใหความสําคัญตอนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ สงเสริมการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ และใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมในหองเรียนและนองหองเรียน ซึ่งสอดคลองกับ อินทรริตา ยาวิชัย (2553) ไดศึกษา การจัดการ
โรงเรียนเรียนรวมของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ตามรูปแบบโครงสรางซีท (SEAT) พบวา ผูบริหารและครู ไดเปด
โอกาสใหนักเรียนที่มีความพกพรองไดทํากิจกรรมรวมกับนักเรียนปกติ สรางความมั่นใจใหแกนักเรียนที่มีความ
บกพรอง ใหคําแนะนําแกนักเรียนที่มีความบกพรอง สามารถปรับตัวไดอยูในระดับมาก
1.2 ดานสภาพแวดลอม (E: Environment) พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีการจัด
แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีการปรับบริเวณและสถานที่ภายนอกสําหรับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เชน ถนน ทางเดิน ทางลาด หองสวม สนามเด็กเลน มีคณะกรรมการในการคัดกรอง
นักเรียนที่มี ความจํ าเป น มีการดํา เนิ นการเผยแพร ประชาสั มพั นธก ารจัดการศึกษาแบบเรียนรว มให บุค ลากรใน
โรงเรียนทราบ หองเรียนสะอาด สวยงาม มีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทไดสะดวก จัดหองเรียนเพื่ออํานวย
ความสะดวกที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูและผูบริหารคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและนักเรียนปกติ สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ สม
ยศ สุขพัฒนธี (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครนายก พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปน
หลัก จัดบรรยากาศในหองเรียน เพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษมีความพึงพอใจและอยูรวมกับเด็กปกติไดอยางมี
ความสุข
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1.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ครู
สามารถจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โรงเรียนมีการวิเคราะหหลักสูตรในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีการวัดผลและประเมินผล รายงานผลการจัดการ
เรียนรวมอยางเปนระบบเชน แบบวัดและประเมินผลเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตร
เฉพาะสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกิจกรรมการมีสวนรวมโดย
คํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งระหว า งผู เรี ย น ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษสามารถพั ฒ นา
ความสามารถและศักยภาพได หากไดรับการสงเสริมที่ถูกวิธี ซึ่งสอดคลองกับ วิมลรัตน สุนทรโรจน (2547, หนา 3)
ไดสรุปแนวคิดในการจัดการศึกษาพิเศษ วาคนพิการ เปนทรัพยากรบุคคลของสังคม หากไดรับการสงเสริมอยาง
ถูกตอง ยอมมีความรูความสามารถ มีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมี
ความสุข และสอดคลองกับ สมยศ สุขพัฒนธี (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก พบวา มีการจัดอบรมครูผูสอนในการจัดเขียนเนื้อหา และการเขียนแผนจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Plan, IEP) ตามประเภทความพิการของเด็ก จัดหาเอกสารเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาพิเศษใหครูศึกษา จากแหลงตางๆ
1.4 ดานเครื่องมือ (T:Tools) พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โรงเรียนมีการกําหนด
วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ ยุทธศาสตร เพื่อใชในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียน ผูเรียนไดรับสื่อสิ่งอํานวยความ
สะดวก การบริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีการ
ประสานความร ว มมื อ ภายในศู น ย เครื อ ข า ย และดํ า เนิ น งานพั ฒ นาผู เรี ย นอย า งต อ เนื่ อ ง โรงเรี ย นมี ก ารจั ด สรร
งบประมาณใหเปนการเฉพาะเพื่อการจัดการเรียนรวม โรงเรียนใชขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษในการพัฒนานักเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนไดจัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ และยังพัฒนาครูใหมีความรูและเขาใจในดานนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับ สมยศ สุขพัฒนธี
(2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก พบวา
มีการปฏิบัติในระดับมาก ผูบริหารโรงเรียนจัดทําแผนการบริหารงบประมาณและแผนการใชงบประมาณสําหรับเด็กที่
มีความตองการพิเศษ ทั้งงบประมาณของทางราชการและเงินนอกงบประมาณ อีกทั้งยังสอดคลองกับอินทรริตา ยา
วิชัย (2553) ไดศึกษา การจัดการโรงเรียนเรียนรวมของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ตามรูปแบบโครงสรางซีท
(SEAT) พบวา ใหครูทั่วไปและครูพิเศษ ทํางานรวมกันเปนทีม จัดอบรม สัมมนาและจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและ
สนับสนุนการศึกษาตอดานการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาครู
2. ปญหา และขอเสนอแนะ ในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขา ม
อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2.1 ดานนักเรียน (S-Student) ปญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุด ไดแก การพบปะของครูกับนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษกอนเริ่มการเรียนการสอนมีนอย รองลงมา คือ นักเรียนใชภาษาชนเผาในการสื่อสาร นักเรียน
สวนใหญเปนชนเผา การเรียนรูของนักเรียนชา ผูปกครองนักเรียนขาดการเอาใจใสนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
และเครื่องมือในการคัดกรองเด็กมีไมเพียงพอ สวนขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข อันดับ 1 ไดแก สงเสริมใหมีการ
ใชภาษาไทยในการสื่อสาร รองลงมา คือ สรางความตระหนักใหกับผูปกครองและครูใหมากขึ้น จัดหาเครื่องมือในการ
คัดกรองเด็กใหเพียงพอ และมีการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกอนเขารวมชั้นเรียนปกติ
ซึ่งสอดคลองกับ อินทรริตา ยาวิชัย (2553) ไดศึกษาถึงการจัดการโรงเรียนเรียนรวมของโรงเรียนเทศบาลวัดศรี
สุพรรณ ตามรูปแบบโครงสรางซีท (SEAT) พบวา นักเรียนที่มีความบกพรอง มีการรับรูชาและมีสมาธิสั้น อีกทั้งยัง
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สอดคลองกับฉวีวรรณ เมืองซอง (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการดําเนินการบริหาร
จัดการเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 พบวา แนวทางการ
ดําเนินการบริหารจัดการเรียนรวมในดานนักเรียนนั้นตองเตรียมความพรอมนักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ
2.2 ดานสภาพแวดลอม (E-Environment) ปญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุดไดแก ไมมีหองเรียนเฉพาะ
สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ รองลงมาคือ ผูปกครองไมยอมรับผลการคัดกรองจากทางโรงเรียน มีปญหา
ทางครอบครัว เชน ความยากจน และผูปกครองไมรูหนังสือ สวนขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข อันดับ 1 ไดแก
สรางหองเรียนเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ รองลงมาคือ ใหความรูกับผูปกครองเกี่ยวกับนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ และสรางความตระหนักใหกับครู ผูปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ซึ่ง
สอดคลองกับ ฉวีวรรณ เมืองซอง (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการดําเนินการบริหาร
จัดการเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 พบวา มีการจัด
สภาพแวดล อ มทางกายภาพให มี ข อ จํ า กั ด สํ า หรั บ เด็ ก พิ ก ารเรี ย นร ว มน อ ยที่ สุ ด บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งมี ก าร
ประชาสัมพันธ เผยแพรเรื่องการจัดการเรียนรวมใหผูปกครอง ชุมชนรับทราบ
2.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A-Activities) ปญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุด ไดแก การวัดผล
และประเมินผลไมสอดคลองกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ รองลงมาคือ ครูขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ขาดสื่อการเรียนการสอน นักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษไดรับการดูแลจากครูไมทั่วถึง และมีความลําบากในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน เนื่องจากมีทั้ง
นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ สวนขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข อันดับ 1 ไดแก ควรมีการ
ปรับเกณฑการวัดผลและประเมินผลใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ รองลงมาคือ ควรสงเสริมใหครู
เขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ควรสงเสริม อบรม
การผลิตสื่อ การเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และสงเสริมใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
เลือกกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ ซึ่งสอดคลองกับ ศิลปชัย อวงตระกูล (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
พบว า การบริห ารงานวิช าการมีปญหามากที่ สุด เรื่อ ง ไมมี การดํ าเนิน งานทางด านการวิ จัยเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาพิเศษอันเปนผลตอการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพตอการจัดการศึกษา
อีกทั้งยังสอดคลองกับแกวลุน จินาราช(2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา โรงเรียนขาดครูที่จบดานการศึกษาพิเศษโดยตรง ขาดสื่อ อุปกรณเครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอน และยังสอดคลองกับฉวีวรรณ เมืองซอง (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาและ
แนวทางการดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การเรี ย นร ว มในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 29 พบวา แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการเรียนรวมในดานกิจกรรม การเรียนการสอน มีการ
บริหารจัดการหลักสูตรอยางเปนระบบ
2.4 ดานเครื่องมือ (T-Tools) ปญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุดไดแก การประสานความรวมมือกับ
ชุมชน องคกรเอกชน และหนวงงานที่เกี่ยวของยังมีนอย รองลงมาคือ งบประมาณไมเพียงพอ นโยบายเกี่ยวกั บ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไมชัดเจน และครูผูดูแลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไมจบตรงตามสาขาการศึกษา
พิเศษ ส วนข อเสนอแนะและแนวทางการแก ไ ข อั นดั บ 1 ไดแ ก ติ ด ตอ ประสานงานและขอรั บการช ว ยเหลือ จาก
หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ รองลงมาคือ จัดสรร
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งบประมาณ บุคลากร นักวิชาชีพและสื่อใหเปนการเฉพาะเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ กําหนดทิศทางและ นโยบาย จุดมุงหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวก บริการและความชวยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น และสงเสริมใหครูเขา
รับการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ ศิลปชัย อวงตระกูล (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต
4 พบวา แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม ควรใหผูเกี่ยวของ
เชน คณะกรรมการสถานศึกษา เขามามีสวนรวมในการบริหารงานโดยใหเปนไปตามความตองการของทองถิ่น ซึ่ง
โรงเรียนควรสนับสนุนและสงเสริม สวนผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูกําหนดนโยบายไปสูการปฏิบัติ ควรสงเสริม
สนับสนุนครูและบุคลากรดําเนินงานไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใชงบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษตามแผนการศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คลและควรรายงานผลการประเมิ น ต อ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล อ งฉวี ว รรณ เมื อ งซอง (2555)
ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 พบวา ดานเครื่องมือมีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม จัดสรรงบประมาณเพียงพอ ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่ใหความชวยเหลือ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลจากการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียง
แกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดาน
นักเรียน ดังนั้นผูขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลวิจัยไปใช ดังนี้
1. สงเสริมใหมีการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 2. สรางความตระหนักใหกับผูปกครองและครูใหมากขึ้น 3.
จัดหาเครื่องมือในการคัดกรองเด็กใหเพียงพอ 4. มีการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกอน
เขารวมชั้นเรียนปกติ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครอง และชุมชนทองถิ่นในการจัดการเรียนรวมสําหรับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 2. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการเรียนรวมจาก
ความกาวหนาของพัฒนาการของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษหลังการเรียนรวม

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.เจิด
หลา สุนทรวิภาต ที่กรุณาใหคําแนะนํา เสนอแนะและตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาตั้งแตตนจน
เสร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไวเปนอยางสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตทุกทานที่ใหความชวยเหลือดวยดี
ขอขอบพระคุณ นายสมนึก ดาดี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 นายสราวุธ อินทรตะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม รักษาราชการ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม นายอดิศักดิ์ แกวแพร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ที่ได
ความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตองและความเที่ยงตรงในดานเนื้อหาของแบบสอบถาม
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ขอบพระคุณ ผูบริหารและครูโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ไดใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาคนควาดวยตนเอง
เปนอยางดี และขอขอบพระคุณ บิดา มารดา บุคคลในครอบครัวที่ใหกําลังใจมาโดยตลอด รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ทา นที่ ให ก ารสง เสริ ม สนั บ สนุ น ช วยเหลือ และให กํ า ลัง ใจด วยดี จนทํ า ใหก ารค นคว า ด วยตนเองฉบั บ นี้ป ระสบ
ผลสําเร็จ ลุลวงไปไดดวยดี
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การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย
The Educational Administration following the framework for 21st century
Educational Reform under Schools in the Third Thai Development Education
Network in Maefahluang district, Chiangrai
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Sainampeung Jaiwongpeng1* and Namfon Kanma2
บทคัดยอ
การวิ จั ยครั้ง นี้ มีวั ต ถุป ระสงค เพื่ อ ศึก ษาการบริห ารจั ดการศึ กษาตามแนวทางการปฏิรูป การศึ ก ษาใน
ศตวรรษ ที่ 21 และเพื่อ ศึกษาขอเสนอแนะของโรงเรียนในกลุ มเครือขา ยพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแม
ฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 292 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน
11 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 96 คน ครูผูสอนจํานวน 185 คน จาก 10 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชวิจัยเปน
แบบสอบถามความคิดเห็นแบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 ลักษณะเลือกตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอน
ที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) และตอนที่ 3 เปนแบบปลายเปด
(Opened Form) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย ( 𝜇 ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )
ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดั บ มาก ทุ ก ด า น โดยเรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปหาน อ ยดั ง นี้ ด า นสื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาและแหล ง เรี ย นรู
รองลงมาคือดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ดานหลักสูตร ดานผูเรียนและ
ดานทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษานอยที่สุด
ขอเสนอแนะการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน ในกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา ควรพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับ
ความตองการของชุมชนและทองถิ่น ควรสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนําแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรกําหนดนโยบายสถานศึกษาใหมีความสอดคลอง
กั บ นโยบายของรั ฐ บาล ควรมี ง บประมาณเพี ย งพอในการจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู อ ย า งมี
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ประสิทธิภาพ ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน ควรปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรม
ใหมากขึ้น
คําสําคัญ: การบริหารจัดการศึกษา แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Abstract
The purposes of this study aimed to investigate the Educational Administration following the
framework for 21st century Educational Reform and the suggestions under Schools in the Third Thai Development
Education Network in Maefahluang district, Chiangrai. The populations used were 11 directors, 96 school
committees and 185 teachers chosen from 10 schools. The instrument drawn for this study was a questionnaire
which consisted of check list, rating scale and opened form. The data was systematically analyzed by using
percentage, mean, and standard deviation.
The results showed as follows; both of the overall and each aspect in the Educational Administration
following the framework for 21st century Educational Reform under Schools in the Third Thai Development
Education Network in Maefahluang district, Chiangrai were done at the high level. Technology and learning
resource was done the most, followed by teachers and educational supporting staffs, educational administration,
school curriculum, learners and educational investment respectively.
The suggestions of the Educational Administration following the framework for 21st century Educational
Reform under Schools in the Third Thai Development Education Network in Maefahluang district, Chiangrai
revealed as follow. First, school curriculum should deal with the community’s demand. Then teachers and
educational supporting staffs should be supported for bringing the Educational Administration following the
framework for 21st century Educational Reform into teaching and learning activities. Next, school policy should be
in accord with government policy. Moreover, school budget should be enough for activities. Besides, learning
materials should match with learning contents. Finally, both virtue and morality should be implanted more.
Keywords: Education administration, The education reform in the 21st century

บทนํา
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดกําหนดใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีจุดเนนการปฏิรูป
3 ประการ ไดแก พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูโอกาสทางการศึกษา เปดโอกาสใหคนไทยเขาถึงการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมโดยคุณภาพของการศึกษาและการเรียนรูจะตองบรรลุ
4 ประการคือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพแหลงเรียนรู/สถานศึกษายุค
ใหม และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ซึ่งการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 มี 5 ดาน ไดแก ดาน
หลักสูตร ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา และดานสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีเปาหมายยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ไวดังนี้ คือคนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล คนไทยใฝรูสามารถเรียนรูดวยตนเอง รัก
การอาน และแสวงหาความรู คนไทยใฝดี มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสํานึกและคานิยมที่พึงประสงค เห็นประโยชน
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สวนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย คนไทยคิดเปน ทําเปน แกปญหาได มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ
มีความสามารถในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการแขงขัน
โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย
10 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานเทอดไทย โรงเรียนบานหวยอื้น โรงเรียนบานผาจี โรงเรียนบานจะตี โรงเรียนบาน
พญาไพร โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 โรงเรียนบานแมหมอ โรงเรียน
สามัคคีพัฒนา โรงเรียนบานปางมะหัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เปนโรงเรียน
บนพื้ น ที่ ห า งไกล ที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาตามสภาพบริ บ ทของโรงเรี ย น ทํ า ให ก ารจั ด การเรี ย นการสอนอาจไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร ผูเรียนไมไดรับการพัฒนาที่เต็มตามศักยภาพ
ครูมี ภาระงานที่น อกเหนือ จากการจัดการเรียนการสอนมากเกิ นไป หลั กสูต รการเรี ยนการสอนยั งไม
สอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียน สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู มีความขาดแคลน สวนการสราง
ความสัมพันธกับชุมชน โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน รวมจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา แตกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่มีหนวยงานบางกลุมเทานั้นที่มีสวนรวม ไมมีความตอเนื่อง
เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ตามขอบขาย 6
ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ดานทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู ดานผูเรียน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ประกอบการพัฒนาปรับปรุงดานการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนแนวทางใน
การวางแผนการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหสอดคลองกับการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

ตัวแปรตน
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตาม
แนวทาง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ย น ในกลุ ม
เครื อ ข า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาเทอดไทย
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

ตัวแปรตาม
สภาพและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอด
ไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายใน 6 ดาน ดังนี้
1.ดานหลักสูตร
2.ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
4.ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5.ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู
6.ดานผูเรียน
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชี ย งราย ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จํ า นวน 292 คน ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจํ า นวน 11 คน
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 96 คน ครูผูส อนจํานวน 185 คน จาก 10 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชวิ จัย เป น
แบบสอบถามความคิดเห็นแบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 ลักษณะเลือกตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) และตอนที่ 3 เปนแบบ
ปลายเปด (Opened Form) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย ( 𝜇 ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(σ)

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปผลไดดังนี้
1. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือดานครูและบุคลากรทางการศึกษาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดาน
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาอยูในระดับมาก
1.1 ดานหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสมกับความตองการ
ของผูเรียน สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดคือการนําผลการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเทียบเคียงระดับชาติมาปรับปรุงการเรียน
การสอน
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1.2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการ
สงเสริมคุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดคือ การจัดสวัสดิการใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยางเหมาะสม
1.3 ดานการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การ
ดําเนินการนิเทศภายในตามแผนที่กําหนดไวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือการวางแผนการนิเทศภายในอยางเปน
ระบบ สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดคือเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1.4 ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ปรับปรุงการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือสงเสริม
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลายจากทุกภาคสวน
สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดคือประเมินผลการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.5 ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาการใชสื่อการเรียน การสอนที่เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในดานเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเรียน สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดคือการจัดระบบขอมูล
และสารสนเทศไดเหมาะสมเอื้อประโยชนตอการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.6 ดานผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฝกทักษะทางดานอาชีพ
รองลงมาคือจัดกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดคือการวางแผนพัฒนาผูเรียน ดาน
ทักษะตาง ๆ ในศตวรรษที่ 21
2. ขอเสนอแนะการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
2.1 ดานหลักสูตร
มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ ควรพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น รองลงมาคือควรจัดทําหลักสูตรนํารองในสถานศึกษาเรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในแตละกลุม
สาระ การเรียนรูและปรับใหเหมาะสมกับบริบทผูเรียนและโรงเรียน และสุดทายควรพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงอยู
เสมอ
2.2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนํา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือสงเสริม การมีสวน
รวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสุดทายการจัดสวัสดิการใหแกครูและ
บุคลกรทางการศึกษาใหเหมาะสม
2.3 ดานการบริหารและการลงทุนเพื่อการศึกษา
มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ กําหนดนโยบายสถานศึกษา ใหมีความสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล รองลงมาคือควรบริหารดวยความโปรงใส ยุติธรรม มุงประโยชนแกผูเรียนบริหารตามยุทธศาสตร
ที่วางไว และสุดทายมีการวางแผนการนิเทศภายในอยางเปนระบบ
2.4 ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ ควรมีงบประมาณเพียงพอในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
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เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ควรระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการเรียนรูจาก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและสุดทายการใชทรัพยากรมีขอจํากัดไมเปดกวาง ทําใหการใชทรัพยากรไม
ตรงกับความตองการ
2.5 ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู
มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ ควรมีสื่อการเรียนการสอน ที่สอดคลองกับเนื้อหา
บทเรียน รองลงมาคือ สื่อเทคโนโลยีและครูผูสอนทางดานเทคโนโลยียังไมเพียงพอและสุดทายจัดแหลงเรียนรูที่เอื้อ
ประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน
2.6 ดานผูเรียน
มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม และจริยธรรมใหมากขึ้น
รองลงมาคือ เตรียมความพรอมนักเรียนใหคิดเปน ทําเปนดวยตนเอง และสุดทายสงเสริมใหผูเรียนไดตระหนักถึง
ความสําคัญและเห็นคุณคาของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และนํามาปรับใชในกระบวนการจัดการเรียนรูของตนเอง

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายดังตอไปนี้
1. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานสื่อเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาและแหลงเรียนรู รองลงมาคือดานครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชอผกา มวงงาม (2550, หนา 46-51) ที่ไดศึกษาแนว
ทางการสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูของโรงเรียนมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม พบวา
ดานแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนการสอน อยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของศุภัตรา โอดเทิง
(2554, หนา 68–69) ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียน
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม ดานพัฒนาคุณภาพครูยุค
ใหม ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมและดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม มีระดับการปฏิบัติมาก
1.1 ดานหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การจัดกิจกรรมที่สงเสริมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชอผกา มวงงาม (2550, หนา 46-51)
ที่ไดศึกษาแนวทางการสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูของโรงเรียนมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัด
เชียงใหม พบวาดานหลักสูตรอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาครูมีการจัดกิจกรรมตรง ตามหลักสูตร
อยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของศุภัตรา โอดเทิง (2554, หนา 68–69) ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานพัฒนาคุณภาพคน
ไทยยุคใหม มีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรกระบวนการเรียน
การสอนกิจกรรมการวัดและประเมินผลมีระดับการปฏิบัติมาก
1.2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการ
สงเสริมคุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของศุภัตรา โอดเทิง
(2554, หนา 68–69) ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียน
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จอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา การสงเสริมคุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งมีการจัดการศึกษา และการเรียนรูรวม
กับสถาบันศาสนาและสถาบันทางสังคมมีระดับการปฏิบัติมาก
1.3 ดานการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
การดําเนินการนิเทศภายในตามแผนที่กําหนดไวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภัตรา โอดเทิง
(2554, หนา 68 – 69) ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียน
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุดใหมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา การดําเนินการนิเทศภายในตามแผนที่กําหนดไวมีระดับการปฏิบัติมาก
1.4 ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ พบวา
ปรับปรุงการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของศุภัตรา โอดเทิง (2554, หนา 68–69) ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวาดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม มีระดับการ
ปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาปรับปรุงการบริหารจัดการเงินและงบประมาณโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมี
ระดับการปฏิบัติมาก
1.5 ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา การใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของเอกชัย พุทธสอน (2557, หนา 104) ที่ไดศึกษาแนวโนมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักศึกษาผูใหญ พบวา ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
มีทักษะการรู การใช และการจัดการ ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศใหเทาทันและเหมาะสมอยูเสมอ
อยูในระดับมาก
1.6 ดานผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาฝกทักษะทางดานอาชีพ มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชอผกา มวงงาม (2550, หนา 46-51) ที่ไดศึกษาแนวทางการสงเสริม
การปฏิรูปการเรียนรูของโรงเรียนมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะดานอาชีพและทักษะชีวิตของ
ผูเรียน อยูในระดับมาก
2. ขอเสนอแนะการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา
2.1 ดานหลักสูตร
มีการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น รองลงมาคือ ควรมีการ
จัดทําหลักสูตรนํารองในสถานศึกษาเรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในแตละกลุมสาระการเรียนรูและปรับให
เหมาะสมกับบริบทผูเรียนและโรงเรียน และสุดทายควรมีการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 (2553, หนา 8) ที่ไดกลาวถึงแนวการจัดการศึกษาโดยการจัดการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อ
รวมกันพัฒนาผูเรียน ตามศักยภาพ
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2.2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนําแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่
21 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือ สงเสริมการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสุดทายการจัดสวัสดิการใหแกครูและบุคลกรทางการศึกษาใหเหมาะสมซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัย ของ ดร.ฤตินันท สมุทรทัย (2556, หนา 6) ที่ไดศึกษาการวิจัยนํารองการพัฒนาหลักสูตร การผลิตครู
สําหรับศตวรรษที่ 21 พบวาองคประกอบของหลักสูตรการผลิตครูสําหรับศตวรรษ ที่ 21 ควรมี 5 องคประกอบคือ
ความสามารถพื้นฐานทาง จริยธรรม (Ethical Underpinning) ความรูที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต (Knowledge)
ความสามารถในการคิด (Thinking) ความสามารถในการนําตนเอง (Leadership) และความสามารถที่จําเปนในการ
ประกอบวิชาชีพครู (Competency)
2.3 ดานการบริหารและการลงทุนเพื่อการศึกษา
กําหนดนโยบายสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล รองลงมาคือ ควรบริหาร
ดวยความโปรงใส ยุติธรรม มุงประโยชนแกผูเรียนบริหารตามยุทธศาสตรที่วางไว และสุดทายมีการวางแผนการนิเทศ
ภายในอยางเปนระบบซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 (2553, หนา 8) ที่ไดกลาวถึง การ
บริหารและการจัดการศึกษาโดยกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ และ
ทุ ก ประเภท กํ า หนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึ ก ษา สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา ส ง เสริ ม และ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงหรือสวนราชการ ที่สังกัด
กระทรวง
2.4 ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ควรมีงบประมาณเพียงพอในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมา
คือ ควรระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการเรียนรูจากหนวยงาน ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสุดทายการใช
ทรั พ ยากรมี ข อ จํ า กั ด ไม เป ด กว า ง ทํ า ให ก ารใช ท รั พ ยากรไม ต รงกั บ ความต อ งการ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 – 2559 (2555, หนา 28) ที่ไดกลาวถึง การพัฒนาระบบ
การวางแผน งบประมาณ ตรวจติดตามและประเมินผล การศึกษาใหไดมาตรฐานโดยการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาสูสถานศึกษาตามความจําเปนและสภาพปญหา
2.5 ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู
ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน รองลงมาคือสื่อเทคโนโลยีและครูผูสอน
ทางดานเทคโนโลยียังไมเพียงพอ และสุดทายจัดแหลงเรียนรูที่เอื้อประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย ของเอกชัย พุ ทธสอน (2557, หน า 104) ศึ กษาแนวโนมการเสริม สรางทั กษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักศึกษาผูใหญ พบวาทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี คือ มีทักษะการรู การใชและการจัดการดาน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศใหเทาทันอยูเสมอ
2.6 ดานผูเรียน
ปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรมใหมากขึ้น รองลงมาคือเตรียมความพรอมนักเรียนใหคิด
เปน ทําเปนดวยตนเองและสุดท ายสงเสริมใหผู เรียนไดตระหนั กถึงความสําคัญ และเห็นคุณคาของการเรียนรูใ น
ศตวรรษที่ 21 และนํามาปรับใชในกระบวนการจัดการเรียนรูของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติฉบับ
ปรับปรุง (2553, หนา 7) ที่ไดกลาวถึงการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลัก ของการพัฒนาโดยมี
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แนวนโยบายคือปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกและมีความภูมิใจ
ในความเป นไทย มี ร ะเบีย บวิ นั ย มี จิต สาธารณะ คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ส ว นรวม และยึ ดมั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและรังเกียจการทุจริต ตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารควรศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 6 ดาน
คือ ดานหลักสูตร ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ดานทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูและดานผูเรียนใหมีคุณภาพมากขึ้น
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 6 ดาน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
3. ควรมีการจัดทําหลักสูตรนํารองในสถานศึกษาเรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และปรับใหเหมาะสมกับ
บริบทผูเรียนและโรงเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใหสอดคลองกับผูเรียน โรงเรียน
และทองถิ่น
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา
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Abstract
This independent study aims at studying the conditions and the guidelines for The School Curriculum
Administration of World-class standard school under The Secondary Educational Services Area office 36.The
sample used was 275 teachers of World-class standard school under The Secondary Educational Services Area
office 36 by Stratified Random Sampling. The research instrument drawn for this study was a questionnaire.The
data was systematically analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results showed as follows; both of the overall and each aspect condition of school curriculum
administration of World - class standard school under The Secondary Educational Services Area office 36 were
done at the high level. The school curriculum development was done the most, followed by the teaching and
learning processing and the supervision and evaluation of the school curriculum respectively.
Besides, the guidelines of The School Curriculum Administration showed that the school curriculum
development should analyze the school curriculum before and deal it with the school of vision, mission and
goal,the changed conditions and the desire of community under all participated section. The teaching and
learning processing should be designed by learning activities variously and integrated with child-center who can
think and learn by their own action with the assertiveness. Finally, the supervision and evaluation of the school
curriculum should be always done in order to gain the sustainable development.
Keywords: The School Curriculum Administration, World-class standard school

บทนํา
ในปจจุบันระบบเศรษฐกิจฐานความรู ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําให
สังคมโลกมีก ารเคลื่อ นไหวทางวั ฒนธรรมมากขึ้น การเมื องแบบเสรีป ระชาธิป ไตย เปนที่ นิยมยอมรับกั นทั่ว โลก
ประเทศไทยจะมีความสัมพันธกับชุมชนโลกบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกัน จะมีความสามารถในการ
แขงขันและรวมมือกับประชาคมโลกไดก็ตอเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษา ใหสามารถพัฒนาคน
และสังคมไทยใหมีสมรรถนะในการแขงขัน มีคุณภาพสูงขึ้น รูจักเลือกที่จะรับกระแสของวัฒนธรรมตางชาติ ปลูก
จิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย รวมถึงการกระจายอํานาจสูทองถิ่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนใหทันตอสภาวการณโลก(สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553, หนา 1) จาก
การศึกษาและวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรของนานาประเทศ พบวา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหความสําคัญกับการเรียนการสอนสาระการเรียนรูเปนลํา ดับแรก แตให
ความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนดานความสามารถในการคิดวิเคราะหนอยมาก ซึ่งตางกับหลักสูตรในหลาย ๆ
ประเทศ อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไมสะทอนใหเห็นการจัดประสบการณการเรียนรู
ใหแกผูเรียนที่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางชัดเจนเปนรูปธรรมในเรื่องการเรียนรูภาษายุค
ดิจิทัล การฝกทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศ การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีการคิดประดิษฐ
และสรางสรรคงาน สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หนา
1)
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โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นํามาใชเปนมาตรการเรงดวนในการยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล เปนโรงเรียนใน
โครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เริ่มดําเนินการนํารอง ในปการศึกษา 2553 ดวย
การใหโ รงเรีย นในโครงการพัฒ นาหลัก สูต รสถานศึก ษาและจัด กระบวนการเรีย นรูใ หผู เรี ย นบรรลุคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรูความ
เปนสากล (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2555, หนา 8) โดยมีโรงเรียนในโครงการรุนที่ 1 จํานวน 500
โรงเรียน เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา 381 โรง โรงเรียนประถมศึกษา 119 โรง รุนที่ 2 จํานวน 232 โรงเรียน เปนโรงเรียน
มัธยมศึกษา 147 โรง โรงเรียนประถมศึกษา 84 โรง โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 1 โรง โดยมุงพัฒนา 5 ดาน คือ 1)
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนําจุดเดนจากหลักสูตรตาง ๆ เชน หลักสูตร English
Program (EP) Mini English Program (MEP) International English Program (IEP) หรือ International Baccalaureate
(IB) หรือหลักสูตรความเปนเลิศเฉพาะทางนํามาปรับหลักสูตรใหเขมขนเทียบเคียงกัน 2) พัฒนาการเรียนสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยใชภาษาอังกฤษ ภายในป 2555 3) พัฒนาครูผูสอนในสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศที่ 2 และครูผูสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรเพื่อใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน
การสอน 4) พัฒนาผูบริหารโรงเรียน รวมกับสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) พัฒนาระบบการ
บริ หารโรงเรี ยน เกี่ ยวกับ การจัด ทํ าแผน กลยุ ทธ โรงเรี ยนมาตรฐานสากล การบริห ารจั ดการระบบ (สํา นั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หนา 4-5)
การจะพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลใหมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การบริหารหลักสูตร เพราะหลักสูตรเปนแมบทสําคัญในการจัดการศึกษาเปรียบเสมือนเครื่องชี้แนวทางวา ควรจะ
ดํา เนิ นการจัด การศึก ษาไปทางใดของหลั ก สู ตร ถ าประเทศใดมีห ลั ก สู ตรที่ มี ความเหมาะสม มี ค วามทั นสมั ย มี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารหลักสูตรที่ดี คนที่ผานการเรียนหลักสูตรดังกลาว ยอมมีความรูและมีศักยภาพในการ
บริหารประเทศอยางเต็มที่ (สํานักวิชาการและมาตรฐาน, 2551, หนา 2) จากการกํากับติดตามการดําเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในปการศึกษา 2553-2554 พบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติบาง
ประการ ไดแก การใชคําบางคําทําใหเกิดการเขาใจผิดวามีความซ้ําซอนกับหลักสูตรบางหลักสูตร และการจัดสาระ
เพิ่มเติมในหลักสูตรของสถานศึกษาหลายแหงยังไมสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 นอกจากนั้ น เสี ย งสะท อ นของสั ง คมทั่ ว ไปบ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ทั ก ษะและ
ความสามารถที่จําเปนที่จะชวยทําใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตนเองไปสูความเปนสากล ไดแก ทักษะและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การแสวงหาความรูดวยตนเอง รวมถึงทักษะและความสามารถ
ดานเทคโนโลยี และทักษะและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นยังไมอยูในระดับที่นาพอใจ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของผูเรียนในภาพรวมอยูในระดับต่ําและมีการกระจายสูงยังไมเปนที่นาพึงพอใจ (สํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2555, หนา 9)
โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย มีจํานวน 11 โรงเรียน ซึ่งในทุกโรงเรียนจําเปนจะตองมีกลไกการบริหารหลักสูตรที่ทันสมัยและมี
คุณภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสรางของหลักสูตรใหสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลไดซึ่งการจะนําหลักสูตรไปใชให
เกิดประสิทธิภาพนั้นตองอยูบนรากฐานของการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นจึงควรมีการติดตามผลและทบทวนการ
บริหารหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลใน 3 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
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และดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร เพื่อใหทราบขอมูลการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนวาที่
ผานมามีแนวโนมไปทิศทางใด ควรมีการพัฒนาปรับปรุงดานใดบาง
ผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
สภาพและแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อประโยชนในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาและเปนแนวทางในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ให
มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนที่เขารวม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อ
ศึก ษานวทางการบริ ห ารหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา ของโรงเรี ย นที่เข า ร ว มโครงการโรงเรีย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 36จังหวัดเชียงราย ไดแก
ภาพ 7แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ดานการจัดการเรียนการสอน
3. ดานการนิเทศกํากับติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร

1. สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36จังหวัดเชียงราย
2. แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36จังหวัดเชียงราย

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ ใช ใ นการวิ จั ย ได แ ก ครู ผูส อนโรงเรี ย นที่ เข าร ว มโครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 มี 11 โรงเรียน จํานวน
923 คน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 มี 11 โรงเรียน จํานวน
275 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชตารางสําเร็จของ เคร็จซี่ และมอรแกน ในการกําหนด
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ขนาดกลุ มตั วอย าง ได กลุม ตัว อยา งจํ านวน 275 คน และใชวิธี การสุม ตัว อยา งแบบชั้ นภูมิ (Stratified Random
Sampling) โดยมีการดําเนินงานดังนี้
1. สุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้น
2. ดําเนินการเทียบสัดสวนตามขนาดโรงเรียน
3. ทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)โดยการเทียบสัดสวน เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง
เครื่องมือรวบรวมขอมูล
เครื่องมือรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่
เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ เ ข า ร ว มโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเปน 3 ดานคือ
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ดานการจัดการเรียนการสอน
3. ดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 จั ง หวั ด เชี ย งราย มี ลั ก ษณะเป น แบบ
ปลายเปด
การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1. ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร ทฤษฏี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย และรายละเอียดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือและปรับแบบสอบถาม
ใหครอบคลุมสอดคลองกับนิยามศัพทและขอบเขตการวิจัย เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
3. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องคประกอบเพื่อทํานิยามศัพทในการวิจัยแลวเปนแนวทางใน
การสรางขอคําถาม
4. นําแบบสอบถามฉบับรางที่จัดทําขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแกไขใหมีความตรงและความ
สมบูรณของเนื้อหา รวมทั้งการใชภาษาที่เหมาะสม
5. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษา เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบชนิดของ
เครื่องมือ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเมื่อปรับปรุงแกไขแลว นําเสนออาจารย
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แลวนําแบบสอบถามไปหาคา IOC ซึ่งไดคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.0
7. นําแบบสอบถามที่จัดทําสมบูรณแลวไปทดลองใช (Try–Out) กับกลุมตัวอยางที่มิใชกลุมตัวอยางในการ
วิจัย จํานวน 30 ตัวอยาง
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8. วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
coefficient) ตามวิธีครอนบาค มีคาเทากับ 0.86
9. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อเตรียมสงไปยังกลุมตัวอยางในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนั ง สื อจาก มหาวิท ยาลั ย พะเยา วิ ท ยาเขตเชี ย งราย ถึ ง โรงเรี ย นที่ เข าร ว มโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยขอหนังสือจากหนวยงานตนสังกัดถึงกลุมตัวอยางในการวิจัย
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมด 275 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 มาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ
5. จําแนกแบบสอบถามตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเพื่อเตรียมการวิเคราะหขอมูล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
2. วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เปนแบบมาตรสวนประมาณ
คา 5 ระดับ โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายดานและโดยรวม เสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
3. นําผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผล
โดยกําหนดคาเกณฑการแปลความหมาย (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
4. วิเคราะหแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย

ผลการศึกษา
สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก 1)
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ดานการจัดการเรียนการสอน และ 3) ดานการนิเทศกํากับติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร สวนแนวทางในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาควรมีการ
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วิเคราะหหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรที่ตอบสนองวิสัยทัศน, ภารกิจ,เปาหมายและสภาพการณที่เปลี่ยนไปรวมไปถึง
ความตองการของชุมชนภายใตการมีสวนรวมของทุกฝาย ดานการจัดการเรียนการสอนควรมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลาย และบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห เรียนรู จากการปฏิบัติจริงมี
ความกลาแสดงออก และดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรควรมีการนิเทศกํากับติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 จั ง หวั ด เชี ย งราย ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2558 โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก (xˉ =
3.82,S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ มาก ( xˉ =3.86,S.D.=0.60) ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน อยู ใ นระดั บ มาก (xˉ =
3.86,S.D.=0.63) รองลงมาคื อ ด า นการนิ เทศกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร อยู ใ นระดั บ มาก ( xˉ =
3.74,S.D.=0.71)
1.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โดยรวมอยูในระดับมาก (xˉ = 3.86,S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
เป า หมายของสถานศึ ก ษาเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( xˉ =
4.15,S.D.=0.69) รองลงมา คือ การวางแผนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (xˉ = 3.94 ,S.D.=0.70)
สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ การประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล (xˉ = 3.68 ,S.D.=0.85)
1.2 ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู
ในระดับมาก (xˉ = 3.86 ,S.D.=0.63)เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การมอบหมายภาระงานใหครูผูสอนสาระสากล
โดยมีคําสั่งแตงตั้งชัดเจน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ = 4.06 ,S.D.=0.87)รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอนเปนไป
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา(xˉ = 4.03 ,S.D.=0.86)สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ การวางแผนดาน
การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนรายวิ ช า TOK,EE,CAS,GE(สาระสากล)และภาษาต า งประเทศที่ 2 (xˉ =
3.61,S.D.=0.92)
1.3 ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 ดานการนิเทศกํากับติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก (xˉ = 3.74 ,S.D.=0.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การแตงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ = 3.88 ,S.D.=0.79)รองลงมา คือ
การนําขอเสนอแนะตาง ๆ มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการนิเทศกํากับติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น (xˉ = 3.79 ,S.D.=0.80)สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ การจัดทําคูมือและสรุปผลการ
นิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร (xˉ = 3.65,S.D.=0.82)
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2. แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวา
2.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่
มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือควรมีการวิเคราะหหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรที่ตอบสนองวิสัยทัศน, ภารกิจ,
เปาหมายและสภาพการณที่เปลี่ยนไปรวมไปถึงความตองการของชุมชนภายใตการมีสวนรวมของทุกฝาย (f=40) คิด
เปนรอยละ 68.97 รองลงมาคือ ควรมีการจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร ใหครู บุคลากร และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
เพื่อใหมีความรูความเข าใจในการพั ฒนาหลักสูต ร (f=8) คิดเปน รอยละ 13.79 และสุดทายควรนําหลักสูต ร
สถานศึกษาไปใชจริงและพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน (f=5) คิดเปนรอยละ 8.62
2.2 ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558ดานการจัดการเรียนการสอน ที่มี
คาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห เรียนรู จากการปฏิบัติจริงมีความกลาแสดงออก (f=25) คิดเปนรอยละ 34.25
รองลงมาคือ ควรมีการจัดทําหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรูที่หลากหลายสําหรับผูเรียนในหลักสูตรมาตรฐานสากล
(f=16) คิดเปนรอยละ 21.92 และสุดทาย ครูควรมีการจัดทําแผนการสอนและกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูให
ชัดเจนสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา(f=10) คิดเปนรอยละ 13.70
2.3 ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัง หวัดเชียงราย ประจําป การศึ กษา 2558ดานการนิเทศกํากั บติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรมีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (f=25) คิดเปนรอยละ 37.88 รองลงมาคือ ควรใหผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีความ
เชี่ยวชาญเขามามีสวนรวมในการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรเพื่อใหการดําเนินการมีคุณภาพ (f=19)
คิดเปนรอยละ 28.79 และสุดทาย ควรมีคําสั่งแตงตั้งชัดเจนในการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร (f=10)
คิดเปนรอยละ 15.15
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายดังตอไปนี้
1. ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 ตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยู
ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการกํากับนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของภานุภัทร จรัสนูพิพัฒน (2554, หนา80-86) ที่ไดศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมารฐานสากล เขตกรุงเทพมหานคร พบวา สภาพการใชหลักสูตรใน 3 ดาน ไดแก
ดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
มีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชชา ยศออน (2555, หนา 83-87) ที่ได
ศึกษาการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค พบวา ผูบริหารและครูมี
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ทัศนคติตอการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค ดานการกํากับนิเทศ
ติดตามและประเมินผลหลักสูตร อยูในระดับมาก
1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารหลักสูตรโรงเรียนที่เขา
รวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายของสถานศึกษาเปนลายลักษณ
อักษรที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนพดล มงคลเบญจกุล
(2557, หนา 58-59) ที่ไดศึกษาการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใน 3 ดานคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดาน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และดานการวัดและประเมินผล พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาพบวา การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย
ของสถานศึกษาเปนลายลักษณอักษรที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด และ
สอดคลองกับงานวิจัยของวจีพร แกวหลา (2555) ที่ไดศึกษาการบริหารสถานศึกษาสูโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
1.2 ด านการจั ดการเรี ยนการสอน ครู ผูส อนมีค วามคิด เห็ นต อการบริ หารหลั กสู ตรโรงเรีย นที่ เข าร ว ม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการมอบหมายภาระงานใหครูผูสอนสาระสากลโดยมีคําสั่งแตงตั้งชัดเจน
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภานุภัทร จรัสนูพิพัฒน (2554, หนา80-86) ที่ไดศึกษาสภาพและ
ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมารฐานสากล เขตกรุงเทพมหานคร พบวา
สภาพการใชหลักสูตรใน 3 ดาน ไดแก ดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนและดาน
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดานและสอดคลองกับงานวิจัยของ
นพดล มงคลเบญจกุล (2557, หนา 58-59) ที่ไดศึกษาการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใน 3 ดานคือ ดานการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และดานการวัดและประเมินผล พบวา มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน
1.3 ดานการกํากับนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตร ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารหลักสูตร
โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
เชียงราย อยู ในระดั บมาก และเมื่ อพิจารณาเป นรายข อพบวา การแต งตั้งคณะกรรมการนิ เทศกํา กับติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของวิชชา ยศออน (2555, หนา 83-87) ที่ได
ศึกษาการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค พบวา ผูบริหารและครูมี
ทัศนคติตอการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค ดานการกํากับนิเทศ
ติดตามและประเมินผลหลักสูตร อยูในระดับมาก
2. แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวา
2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการวิเคราะหหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรที่ตอบสนอง
วิสัยทัศน, ภารกิจ,เปาหมายและสภาพการณที่เปลี่ยนไปรวมไปถึงความตองการของชุมชนภายใตการมีสวนรวมของ
ทุกฝาย รองลงมาคือ ควรมีการจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร ใหครู บุคลากร และผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหมีความรู
- Proceedings -

835

ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร และสุดทายควรนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชจริงและพั ฒนาอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา 23) ที่ไดกลาวถึงแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนโดยการเทียบเคียงสูมาตรฐานสากลไววา ควรมีการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับหลักการ จุดหมาย คุณภาพผูเรียน สมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค มาตรฐาน/ตัวชี้วัด โครงสรางรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การวัดผลประเมินผลและเกณฑการจบ
หลักสูตรโดยนํามาเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และบูรณาการโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห เรียนรูจากการปฏิบัติจริงมีความกลาแสดงออก รองลงมาคือควรมีการ
จัดทําหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรูที่หลากหลายสําหรับผูเรียนในหลักสูตรมาตรฐานสากล และสุดทาย ครูควรมี
การจัด ทํ าแผนการสอนและกํ า หนดแนวทางการจัด การเรีย นรูใ ห ชัด เจนสอดคลอ งกับ หลัก สู ตรสถานศึก ษา ซึ่ ง
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา 24) ที่ไดกลาวถึงแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนเพื่ อ มุ ง สู ก ลยุ ท ธ แ ละหลั ก สู ต รของโรงเรี ย นมาตรฐานสากลว า ควรมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช
กระบวนการของหองเรียนคุณภาพสนับสนุนใหมีการใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรม ปรับลดเวลาในการสอนของครูใน
หองเรียนและเพิ่มเวลาการเรียนรูของผูเรียนนอกหองเรียนใหมากขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
2.3 ดานการกํากับนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตร ควรมีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รองลงมาคือ ควรใหผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีความเชี่ยวชาญเขา
มามีสวนรวมในการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรเพื่อใหการดําเนินการมีคุณภาพ และสุดทาย ควรมี
คําสั่งแตงตั้งชัดเจนในการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของศรีสุดา วังนัยกูล
(2557, หนา 62) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub) ) พบวาดานหลักสูตรควรมีการประเมินหลักสูตรและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยสรุปประเด็นขอเสนอแนะในการนําผล
วิจัยไปใชดังนี้
1. ผลการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา การประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล อยูในระดับสุดทายของตาราง ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญในการแจงขาวสารประชาสัมพันธให
ผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางการในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งขอมูลเหลานี้ผูบริหารสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไปได
2. ผลการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา การวางแผนดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชา TOK, EE, CAS,
GE (สาระสากล) และภาษาตางประเทศที่ 2 อยูในระดับสุดทายของตาราง ผูบริหารจึงควรมีการวางแผนการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาวเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูผูสอนใหปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกันและเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน
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3. ผลการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร พบวา การจัดทําคูมือและสรุปผลการนิเทศกํากับติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร อยูในระดับสุดทายของตาราง ผูบริหารจึงควรมีการสรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศกํากับ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลหลั ก สู ต รทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ใช เป น สารสนเทศประกอบการพั ฒ นาการนิ เทศกํ า กั บ ติ ด ตามและ
ประเมินผลหลักสูตรในครั้งตอไปเพื่อใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตอื่น
2. ควรมีก ารศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น ตอการบริห ารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนที่เขารว ม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาป ญ หาการบริ ห ารหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ เ ข า ร ว มโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล
4. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลแล วนํ า ไปขยายผลการพัฒ นาโรงเรี ย นมาตรฐานสากลทุ ก โรงเรีย นในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อเปนเครือขายรวมพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.น้ําฝน กันมา ที่กรุณาใหคําปรึกษา
คําแนะนําตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความหวังดีเสมอมาขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาการ
บริหารการศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายทุกทานที่ใหความรูอันทรงคุณคาแกผูวิจัย
ขอขอบพระคุณ นายรัชธีรินทร รักนา รองผูอํานวยการโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร ดร.สรวิชญ จิตรใจ และ
นางสุดลักษณ ณ พิกุล ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการจัดทําการศึกษาคนควา
ดวยตนเองในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณขาราชการครู ทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามตลอดจน
เพื่อน ๆ สาขาการบริหารการศึกษาที่มีสวนชวยเสริมสรางกําลังกายกําลังใจจนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับ
นี้เสร็จสมบูรณไปไดดวยดี
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การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3
A comparison of the academic affairs administration of the schools in Pa
Tueng educational development network of Chiang Rai primary education
service area 3
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Nitiphat Charoenmethee1* and Nanthima Nakaphong2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 กลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
จํานวน 108 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ของลิเคิรท (Likert’Rating scale) โดยแบงออกเปน 3 ตอน ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหโดย
การหาคาความถี่ (frequency) , คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) และ ใชสถิติ Independent Sample t-test
ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ทั้ง 17 ดาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาลําดับที่ 1 คือ ดานที่ 16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา มีสภาพ
การดําเนินงานอยูในระดับมาก รองลงมาลําดับที่ 2 คือ ดานที่ 2 การวางแผนงานดานวิชาการ มีสภาพการดําเนินงาน
อยู ในระดั บ มาก รองลงมาลํา ดั บที่ 3 คือ ดา นที่ 17 การพัฒ นาและใช สื่อ เทคโนโลยี เพื่อ การศึก ษา มี สภาพการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก ตามลําดับ และลําดับที่ 17 คือ ดานที่ 14 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล
ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด และพบวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางศึกษา มี
การบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
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Abstract
This research aims to study the academic administration of the school. And compare the academic
administration of the school and school expand educational opportunities. Community Education Development in
the wild strain. Primary Educational Service Area Office Rai 3 samples were school administrators and teachers,
the number 108 was used in this study was a questionnaire. It is a five-level scale of the Republic Kurt
(Likert'Rating scale) is divided by three when processing the data using software packages. By analyzing the
frequency (frequency), percentage (percentage), the average (mean), standard deviation (standard deviation)
and statistical Independent Sample t-test.
The research found that The academic administration of the school in the top 17 overall, with the
average at a high level. When considering the Found that the number one is the 16th book selection. Textbooks
for use in schools. Operating conditions at a high level. No. 2, followed by the two sides is planning academic.
Operating conditions at a high level. A minor third is No. 17 on the development and use of technology in
education. Operating conditions at a high level, respectively, and No. 17 is the 14th promotion and support to
individuals, families, organizations, academic departments, enterprises and other institutions of education.
Operating conditions at a high level. The average lowest And the academic administration of the school and
school expand educational opportunities. Academic Administration is no different.
Keywords: The academic administration of the school

บทนํา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 กําหนดใหสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนโรงเรียนนิติบุคคลและไดรับการกระจายอํานาจการบริหาร โดย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา
32) ไดกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไว 4 งาน ดังนี้ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป เมื่อพิจาณาหลักของการบริหารสถานศึกษา จะเห็นวา
งานวิชาการเปนงานที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคหลักโดยตรง จึงสามารถแบงงานทั้ง 4 งาน ออกเปน 2 ประเภท คือ 1)
งานหลักเปนงานที่เปนไปเพื่อใหนักเรียนสามารถบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรไดโดยตรง ไดแก งานบริหารงาน
วิชาการ 2) งานสนับสนุนเปนงานที่ชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานหลักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก งานการ
บริหารงบประมาณ งานการบริหารงานบุคคล และงานการบริหารทั่วไป
การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาจึ ง เป น งานหลั ก ของสถานศึ ก ษา มาตรฐานและคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาพิจารณาไดจากผลงานวิชาการ ซึ่งเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ที่เปนหัวใจของ
สถานศึกษา และเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวของทางตรง
หรือทางออมก็ขึ้นอยูกับลักษณะของงานนั้น ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับงานวิชาการตองทราบและเขาใจถึง
จุดประสงคขอบขายความสําคัญของงานวิชาการ ตองมีความรอบรูในดานการบริหาร มีศิลปะ และเทคนิคในการ
ดําเนินงาน ติดตาม กํากับดูแล เพื่อใหภาระงานตาง ๆ ของสถานศึกษามีคุณภาพ (กุลฑรี พิกุลแกม, 2551)
จากการรายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Testing : ONET)ที่ผานมา พบวาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อยูในระดับที่ต่ํากวาระดับประเทศ และต่ํา
กวาเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชี ยงรายเขต 3 ซึ่ง อยูในระดับต่ํากวา 50% สวนสาเหตุ อาจจะมาจากการ
บริหารงานวิชาการที่ไมดี หรือ ผูบริหารและครู ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงานวิชาการที่ดี จึงทําใหคะแนน
ต่ํากวามาตรฐาน
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยมีความสนใจที่ศึกษาการบริหารงานวิชาการใหดีขึ้น ให
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ อีกทั้ง ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งจะเปน
แนวทางการแกปญหา และเปนประโยชนตอผูที่สนใจศึกษาในเรื่องการบริหารงานวิชาการ ตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3
สมมติฐานการวิจัย
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีความแตกตาง
กัน

วิธีการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3” เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช
วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเปรียบเทียบโรงเรียนประถมและขยายโอกาส ในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน
1. ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 โดยใชตามแนวทางขอบขายการ
บริหารงานวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 29) ไดกําหนด
ขอบเขต และภารกิจงานวิชาการ 17 ดาน ดังนี้ คือ 1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 2. การวางแผนงานดานวิชาการ 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4. การ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 9.
การนิเทศการศึกษา 10. การแนะแนว 11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12. การ
สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคกรอื่น 14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ สถานศึกษา 16. การ
คัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 17. การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.ประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในปการศึกษา 2558 จํานวน 9 โรงเรียน โดยแบงเปน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 56 คน และโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 94 คน ประชากรทั้งสิ้น 150 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และ ครูผูสอนของ
สถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3
โดยแบงเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 40 คน และโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 68 คน โดยกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยาง ตามตาราง ของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2552, หนา
48-49) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 108 คน ใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ
3. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแ กประเภทของสถานศึ กษา คือโรงเรี ยนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ตัวแปรตาม ไดแก ขอบขายการบริหารงานวิชาการ
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 โดย
แบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ประสบการณการ
ทํางาน และประเภทโรงเรียน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามแนวทางขอบขายการ
บริหารงานวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 29) ตาม
ขอบขายการบริหารงานวิชาการทั้ง 17 ดาน ดังนี้ มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
โดยวิธีการของลิเคิรท (Likert’Rating scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑการให
คะแนน ดังนี้
5 หมายความวา มีการดําเนินการมากที่สุด
4 หมายความวา มีการการดําเนินการมาก
3 หมายความวา มีการการดําเนินการปานกลาง
2 หมายความวา มีการการดําเนินการนอย
1 หมายความวา มีการการดําเนินการนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบปลายเปด
การตรวจสอบคุ ณภาพของแบบสอบถามหาความเที่ ยงตรง (Validity) โดยการนํา ไปใหผู เชี่ ยวชาญช ว ย
ตรวจสอบ ความเที่ยงตรง ตามเนื้อหา (Content Validity) จํานวน 3 ทาน แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองตาม
วัตถุประสงคของแตละขอ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดคา IOC มากกวา 1.0 ทุกขอ
หาความเชื่ อ มั่ น (Reliaeiligy) โดยการนํ า แบบสอบถามที่ ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว ไปทดลองใช กั บ
ประชากร ที่ไมไดเปนกลุมเปาหมาย ผูอํานวยการและครูผูสอน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมจันสายสวรรค
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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โดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficent) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม 0.98 ขึ้นไปทั้งฉบับ จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกับ
กลุมเปาหมายจริงตอไป
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
ดังนี้
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม โดยการหาค า ความถี่ (frequency) และค า ร อ ยละ
(percentage) วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องมือคอมพิวเตอรโดยโปรแกรมสําเร็จรูป
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง
สังกั ดสํา นักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึ กษาเชีย งรายเขต 3 วิ เคราะหโดยการหาคา เฉลี่ ย (mean) และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation)
3. ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test)
4. วิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด ของปญหาและขอเสนอแนะ การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
วิเคราะหโดยใชรอยละตามจํานวนผูตอบแบบสอบถาม เชิงเนื้อหา (Content analysis) และสรุปเปนภาพรวม

ผลการศึกษา
ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น ในกลุ ม เครื อ ข า ยพั ฒ นา
การศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ซึ่งผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
3. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
4. ปญหาและขอเสนอแนะของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คิดเปนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ผลการ
วิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.2 เพศชายคิดเปนรอยละ 39.8 อายุ
ระหวาง 31-40 ปมีอัตราสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 26.9 ของกลุมประชากรทั้งหมด รองลงมา คือ อายุระหวาง
41-50 ป คิดเปนรอยละ 25.9 กลุมอายุระหวาง 51-60 ป คิดเปนรอยละ 25.0 และกลุมอายุระหวาง 20-30 ป คิด
เปนรอยละ 22.2 ตามลําดับ
ระดับวุฒิการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอัตราสวนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมามีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 24.1 และวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก มีอัตราสวนที่นอยที่สุด คิดเปนรอยละ. 9 ตามลําดับ
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ตําแหนง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนง ขาราชการครูมีอัตราสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ
91.7 และตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน/รองผูอํานวยการ คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ
ประสบการณการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางานมากกวา 15 ป มีอัตราสวน
ที่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาเปนผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางาน 6–10 ป คิดเปนรอยละ 24.1
ผูตอบแบบสอบถาม มีประสบการณทํางาน 11–15 ป และผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางาน 1–5 ป มี
อัตราสวนเทากัน คือ คิดเปนรอยละ 21.3 ตามลําดับ
ประเภทโรงเรียน พบวา ผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีอัตราสวนมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 63.0 และผูตอบแบบสอบถาม โรงเรียนประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 37.0 ตามลําดับ
2. ผลการศึกษาขอมูลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห
ขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x� = 4.05),(S.D.= 0.45) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาลําดับที่ 1 คือ ดานที่ 16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษาอยูในระดับ
มาก ( x� = 4.45),(S.D.= 0.55) รองลงมาคือ ดานที่ 2 การวางแผนงานดานวิชาการ ( x� = 4.41),(S.D.= 0.61) และขอ
ที่ 14 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา ( x� = 4.20),(S.D.= 0.57) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
3. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวา การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน
4. ผลการวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
พบวาปญหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ
1.ครูขาดการจัดทําแผนการเรียนรู 2.บุคลากรขาดความรู ดานการวัดผล และประเมินผล 3.การคัดเลือกหนังสือ
สอดคลองกับหลักสูตร แตยังไมเหมาะสมกับผูเรียน ตามลําดับ
สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย คือ
1. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา 2. ควรมีการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร 3. ควรมี
การพัฒนากระบวนการเรียนรู ตามลําดับ

สรุปผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ และการเปรียบเทียบสภาพการ
บริ หารงานวิ ช าการของโรงเรี ยนประถมศึ กษาและโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ในกลุ มเครือ ขา ยพัฒ นา
การศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ และ
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เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ กลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 108 คน เครื่องมือที่
ใชเปนแบบสอบถาม และวิเคราะหโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ ใชสถิติ t-test
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีการดําเนินการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 17 ดาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ลํ า ดั บ ที่ 1 คื อ ด า นที่ 16 การคั ด เลื อ กหนั ง สื อ แบบเรี ย นเพื่ อ ใช ใ น
สถานศึกษา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก รองลงมาลําดับที่ 2 คือ ดานที่ 2 การวางแผนงานดานวิชาการ มี
สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก รองลงมาลําดับที่ 3 คือ ขอที่ 17 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก ตามลําดับ และลําดับที่ 17 คือ ดา นที่ 14 การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุ คคล ครอบครั ว องคก ร หนว ยงาน สถานประกอบการและสถาบั นอื่ นที่จั ดการศึก ษา มีส ภาพการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา การบริหารงานวิชาการ
ระหวางโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา มีการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน
3. ปญหาและขอเสนอแนะ จากการศึกษาพบวามีปญหามากที่สุด คือ ครูขาดการจัดทําแผนการเรียนรู และ
ข อ เสนอแนะ คื อ ควรมี ก ารส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการแก บุ ค คล ครอบครั ว องค ก ร หน ว ยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยมุงศึกษา การเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนระหวางโรงเรียนประถมและโรงเรียนขยายโอกาส ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยแบงเปน 17 ขอ ตามแนวคิดของ ขอบขาย
การบริหารงานวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 29) คือ 1.
การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 2. การวางแผนงานดาน
วิ ช าการ 3. การจั ด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา 4. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา 5. การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู 6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 9. การนิเทศการศึกษา 10. การแนะแนว 11. การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13.
การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 14. การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15. การจัดทํา
ระเบีย บและแนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ งานดา นวิ ชาการของ สถานศึก ษา 16. การคั ดเลื อกหนั งสื อ แบบเรี ยนเพื่ อใชใ น
สถานศึกษา 17. การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาเชี ยงรายเขต 3 โดยใช ขอบข ายการบริห ารงานวิช าการ กระทรวงศึก ษาธิก าร
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 29) โดยพบวาในภาพรวมพบวา การบริหารงานวิชาการ
ทั้ง 17 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียง 5 อันดับแรกจากมากไปหานอย คือ 1.การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชใน
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สถานศึกษา 2.การวางแผนงานดานวิชาการ 3.การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4.การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 5.การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนา
สาระหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการแก บุ ค คล ครอบครั ว องค ก ร หน ว ยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ (พิชัย จุลวรรณโณ, 2550,)
ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีษะเกษ พบวา ระดับการ
ปฏิบัติการงานวิชาการของครูวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับปานกลาง สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับมาก โดยเรียงจาก
มากไปหานอย คือดาน การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาการวัดและ
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาแหลงเรียนรูการแนะแนวการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองคกรอื่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศภายใน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก บุ ค คลครอบครั ว องค ก รหน ว ยงานและสถาบั น อื่ น ๆ ที่ จั ด การศึ ก ษา และด า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา เชนเดียวกับ (ลีลาวดี จีระเสมานนท, 2550,) ศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กใน
อําเภอวังเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 พบวา ผลการศึกษาพบวา การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอวังเหนือ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีการปฏิบัติในดานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดาน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีการปฏิบัตินอยสุดในดานการประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก โดยสวนใหญมีการปฏิบัติในเรื่องนําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอนและบริหารจัดการใชหลักสูตรให
เหมาะสม รองลงมาคือ ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และจัดทํา
โครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค ในดาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวามีการ
บริห ารงานวิ ชาการไม แตกตา งกั น ที่ผ ลการศึ กษาค นควาดั งกลา วออกมาเชน นี้ เพราะผูบ ริห ารและครู โรงเรีย น
ประถมศึกษากับ ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีการบริหารงานวิชาการที่เหมือนกัน คือ มีการคัดเลือก
หนั ง สื อ แบบเรี ย นเพื่ อ ใช ใ นสถานศึ ก ษา มี ก ารวางแผนงานด า นวิ ช าการ มี ก ารพั ฒ นาและใช สื่ อ เทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษา มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีการแนะแนว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ (นิลวรรณ วัฒนา, 2556) การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบวา ระดับปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนดานพบวา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานใน
ระดับมากที่สุด นอกนั้นมีการปฏิบัติงานในระดับมาก ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ
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ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัยการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผูศึกษาขอเสนอแนะดังนี้
ขอที่ 1 ควรมีการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นอยางจริงจังและสามารถนํามาปรับใชในโรงเรียนได
ขอที่ 2 ควรมีการการประชุม ชี้แจง วางแผนงานดานวิชาการ อยางสม่ําเสมอ
ขอที่ 3 ควรมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่หลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
2. ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
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การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแม
สลองในอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
The Participation Of Community In Educational Management Of Educational
Development Network In Measalong Nai. Mea Fah Luang District, Chiang Rai
Provice
ทวิช บัวแพง 1* และ นันทิมา นาคาพงศ2
12

Thawit Buaphaeng1* and Nunthima Nakapong2
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการตัดสินใจ 2) ดานการ
ดําเนินงาน3) ดานการรับผลประโยชน 4) ดานการประเมินผล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรทางการ
ศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงรายปการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 219 คน เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
กําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ผลการศึกษาวิจัย พบวา บุคคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย มีความเห็นในเรื่องการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจั ด การศึ ก ษาในด า นการรั บ ผลประโยชน มี ค า เฉลี่ ย ในระดั บ มากที่ สุ ด รองลงมาความเห็ น ของผู ต อบ
แบบสอบถามในดานการประเมินผลมีมีความเห็นมีคาเฉลี่ยในระดับมาก และความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ชุมชนในดานการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยในระดับต่ําที่สุด
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา

Abstract
The purposes of this study was to study the participation of communities in Educational Management of
Educational Development Network in Mae Salong Nai, Mae Fah Luang District, Chiang Rai province, in four
aspects; the decision, the implementation, the beneficiaries and the evaluation to study problems. The sample
consisted of 219 teachers and board in Measalongnai Education Development Network in measalong nai,
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Chiangrai. The instrument used in this research was a 5-point rating scale questionnaire. The statistics used for
data analyses included percentage, mean and standard deviation (S.D.) by statistical package.
The study showed that the respondents who were the educational personnel and the education
committees of Educational Development Network in Mae Salong Nai, Mae Fah Luang District, Chiang Rai
province. There were some discussions about the involvement of the community in the education of the
beneficiaries. The average at the highest level. The second opinion of the respondents in the evaluation of the
opinion, the average level. And commented on the participation of the community in decision-making with the
lowest levels.
Keywords: The Participation of Communities in Educational

บทนํา
การจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและเอื้อตอการเรียนรูในบริบทของทองถิ่นนับวา
เปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาประเทศโลกปจจุบันอยูในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงนับไดวาเปน
โลกแหงการเรียนรูและเทคโนโลยีและสารสนเทศ การจัดการศึกษาใหคนในชาติมีคุณภาพเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่
จะตองมีการเตรียมความพรอมคนใหมีคุณลักษณะที่เปนบุคคลแหงการเรียนรูและสามารถปรับตัวใหอยูไดในสังคมที่มี
การเปลี่ ย นแปลงอย า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง ทุ ก คนจะต อ งมี ส ว นร ว มในกระบวนการพั ฒ นา ดั ง ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 12 สิทธิชุมชนมาตรา 66
(สิทธิอนุรักษหรือฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม) บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชน
ทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน
พลเมืองยอมมีสิทธิรวมกับชุมชนหรือรวมกับรัฐในการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนพัฒนาดานตาง ๆ
ที่เปนประโยชนตอชุมชนสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 67 (สิทธิอนุรักษ บํารุงรักษา และไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ) สิทธิของ
บุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยาง
ปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอม
ไดรับความคุมครองตามความเหมาะสมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546) ไดเนนใหทุกสวนของสังคมคือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขึ้น
ระหวางชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนไมวาจะเปนเรื่องของการวางแผน การ
กําหนดเปาหมาย วางมาตรฐานการศึกษา การประสานงาน การจัดหาทรัพยากร การกํากับดูแล ตรวจสอบและการ
ประเมินผลรวมกันเพื่อนําไปสูแนวทาง การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง สถานศึกษาจึงควรเปดโอกาส
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอยางเต็มที่ โดยมีการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน
ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือรวมกัน สถานศึกษาและชุมชนตองรวมกันใหการสนับสนุนทั้งในเรื่องของงบประมาณ
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ทรัพยากรแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนใหชุมชนเขามามีสวนรวมเปนวิทยากรตามความถนัดเพื่อใหความรู
แกนักเรียน เพื่อใหนําไปตอยอดความรูของตนเอง และสามารถถายทอดความรูนั้นใหกับผูอื่ นได ชุมชนก็จะเกิ ด
ความรูสึกในการเปนเจาของรวมกันในการจัดการศึกษาเชนเดียวกับการจัดการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ที่มีหลักการสําคัญ คือเปนหลักสูตร
การศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของท อ งถิ่ น ๆ หลั ง จากการวิ เคราะห ส ภาพสถานศึ ก ษาโดยทั่ ว ไปพบว า จุ ด อ อ นของสถานศึ ก ษาในด า นการจั ด
การศึกษานั้น ในดานการจัดหลักสูตรชุมชนไมมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร มีการนําความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชนอย ไมมีการนําปราชญชาวบานมาใหความรู แหลงเรียนรูอยูไกลสถานศึกษาและไมหลากหลายขาดการสํารวจ
ความตองการของชุมชนและผูเรียนเพราะทางโรงเรียนยังขาดบุคลากรในดานการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนยังไม
มีความสนใจ ครูยายบอยครูไมมีความเขาใจที่จะนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอนดาน
อาคารสถานที่บางจุดเปนบริเวณที่มีอันตราย มีดินถลมบอยครั้งเมื่อถึงฤดูฝน อีกทั้งโรงอาหารยังไมเพียงพอตอ
จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จึงตองมีการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
สําหรับดานปญหาและอุปสรรค ผูปกครอง และชุมชน ใหความสําคัญในการพัฒนาการศึกษานอย
เห็นความสําคัญดานภาษาจีนมากกวาภาษาไทย ประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจนและจะประสบปญหาในดานการสื่อ
ภาษาระหว า งบุค ลากรในสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน เด็ กขาดเรีย นบ อ ย พ อ แมไ ม ค อ ยมี เวลาให ค วามร ว มมือ กั บ ทาง
สถานศึกษา ชุมชนไมไดใหความสําคัญในดานการจัดการศึกษา การศึกษาตอ การชวยเหลือโรงเรียน โดยเฉพาะดูแล
เด็กในชวงที่อยูกับครอบครัว เชน การกวดขัน ในการทําการบาน และความประพฤติของเด็ก สิ่งที่สถานศึกษาตองการ
ไดรับความชวยเหลือ จากชุมชน คือ ตองการใหชุมชนในทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนในดาน
งบประมาณ นอกเหนือจากทางราชการ สิ่งที่สําคัญชุมชนหรือองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนในดาน
งบประมาณ ใหการสนับสนุนในเรื่องแหลงเรียนรู นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชกับนักเรียนตลอดจนรวมประชุมวางแผน
ในการทํางานและรวมกันประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาหาทางแกไขปญหารวมกันจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ตองมีการปรับปรุงพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนใหไดมากที่สุดไมวาจะในดานการวางแผน นโยบาย การประสานงานการจัดหาทรัพยากรตาง ๆ
และการประเมิ น ผลจะทํ า อย า งไรที่ จ ะรั บ รู แ ละให ชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาได ม ากที่ สุ ด เพื่ อ เกิ ด
ความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนกับโรงเรียน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนา จะเกิดขึ้นไดตองไดรับความ
รวมมือ ชวยเหลือสนับ สนุ นจากชุ มชนซึ่ง ไดแ กผู นํา ชุมชน องค กรทอ งถิ่น คณะกรรมการสถานศึก ษา ผูป กครอง
นักเรียน ผูนําศาสนา เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนอยางจริงจังสม่ําเสมอ ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับทางสถานศึกษา
วาจะเปดโอกาสใหชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาเขามามี
สวนรวมมากนอยแคไหนของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน ในการจัดการศึกษา ของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ใน 4 ดาน คือ ดานการตัดสินใจดานการดําเนินงาน ดานการรับผลประโยชน และ
ดานการประเมินผล
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการมีสวน
รวมของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
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3. เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

สถานภาพ
- บุคลากรทางการศึกษา

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ใน 4 ดาน
1. ดานการตัดสินใจ
2. ดานการดําเนินงาน
3. ดานการรับผลประโยชน
4. ดานการประเมินผล

- คณะกรรมการสถานศึกษา

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามประชากรและกลุมตัวอยาง
สมมติฐาน
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงรายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วิธีการศึกษา
ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ของ
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 295 คน
กลุ ม ตั ว อย า ง ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ซึ่ ง ได ม าจากการกํ า หนดกลุ ม ตั ว อย า ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ป
การศึกษา 2558 โดยใชตาราง Krejcie & Morgan ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 219 คน โดยการ
เปดตารางเครซี่และมอรแกน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานะภาพเพศ อายุ และการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแนวคิด และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ บุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
แมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการศึกษาการมีสวนรวม 4 ดาน ไดแก 1)ดานการตัดสินใจ2)ดาน
การดําเนินงาน 3)ดานการรับผลประโยชน 4)ดานการประเมินผล เปนลักษณะคําถามแบบประมาณคา มีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) โดยคาแตละระดับมี
ความหมายดังนี้
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5 หมายถึง มีสวนรวมในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีสวนรวมในระดับมาก
3 หมายถึง มีสวนรวมในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีสวนรวมในระดับนอย
1 หมายถึง มีสวนรวมในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ปญหา และขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา เพื่อนําขอมูลมา
วิเคราะหเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของแบบสอบถามจากนั้นสรางแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา ทําการปรับปรุง
แกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนําแบบสอบถามที่มีการปรับปรุง แกไขสมบูรณแลวไปทดลอง
ใช(Try-out) กับ บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย 3
โรงเรียน ได แกโ รงเรียนบานเทอดไทย โรงเรี ยนบ านแมหม อ และโรงเรียนพญาไพรไตรมิ ตร สํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 30 คน หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟาโดยวิธีของ ครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นไปใชสอบถามกับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเก็บขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย
พะเยาถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลใน
สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางจากนั้นผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเสนอ
ตอผูอํานวยการโรงเรียน ของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พรอม
กับแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยดวยตนเองจาการสงแบบสอบถาม

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของกลุมเครือขาย พัฒนาการศึกษาแม
สลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. สถานภาพของประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
70.32 เพศชาย คิดเปน รอยละ 29.68 ชวงอายุสวนใหญอยูในชวง 30–40 ป คิดเปน รอยละ 46.58 ชวงอายุ 41 ปขึ้น
ไป คิดเปน รอยละ 43.84 และชวงอายุต่ํากวา 30 ป คิดเปน รอยละ 9.59 และสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี คิดเปน รอยละ 53.42 และการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี คิดเปน รอยละ 46.58
2. การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของกลุมเครือขาย พัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของกลุมเครือขาย พัฒนาการศึกษาแมสลองใน
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยที่สูงที่สุดคือ
การมีสวนรวมในดานการรับผลประโยชน รองลงมาคือ การมีสวนรวมในดานการประเมินผล การมีสวนรวมในดาน
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การดําเนินงาน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ การมีสวนรวมในดานการตัดสินใจ โดยมีระดับการมีสวนรวมในแตละ
ดาน ดังนี้
2.1 ดานการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยที่สูงที่สุดคือ
ชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาเบื้องตนตาง ๆ ในโรงเรียน รองลงมา คือ ชุมชนมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายแกไข
ปญหาของโรงเรียน
2.2 ดานการดําเนินงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยที่สูงที่สุดคือ
ชุมชนรวมดูแลนักเรียนใหมีความประพฤติและปฏิบัติตนอยูในสังคมอันดีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รองลงมา คือ
ชุมชนรวมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงคการอนุรักษฟนฟูและสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่นและของชาติ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ชุมชนรวมใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน
2.3 ดานการรับผลประโยชน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยที่สูงที่สุด
คือ ชุ ม ชนรว มจัด หาทุ นเพื่อ สนับ สนุน นัก เรีย นในเขตบริ การของโรงเรีย นที่ย ากจนให ได รับ การศึก ษาอยา งทั่ว ถึ ง
รองลงมา คือ ชุมชนรวมในการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอน และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ชุมชนรวมกับโรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
2.4 ดานการประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยที่สูงที่สุดคือ
ชุมชนรวมในการติดตามดูแลนักเรียนใหปลอดภัยจากยาเสพติด และอบายมุขตาง ๆ รองลงมา คือชุมชนรวมเสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อการพัฒนาในปตอไป และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ชุมชน
รวมในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการมี
ส ว นร ว มของกลุ ม เครื อ ข า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาแม ส ลองใน พบว า บุ ค คลากรทางการศึ ก ษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองในระหวางบุคคลากร
ทางศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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ขอขอบพระคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา อาจารย ที่ ป รึ ก ษา ดร.นั น ทิ ม า นาคาพงศ ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและ
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควา ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา คณะ
ครู ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย ที่เปนผูใหขอมูลในการศึกษาคนควาสําเร็จสมบูรณไดผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณ
อยางสูงไว ณ ที่นี้
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การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบานตุนอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Involvement of People in the Operation of the Child Development Center of
BantoonSub-district Administrative Organization ,Muang District, Phayao
Province
พวงผกา ยาดี 1* และ สุนทร คลายอ่ํา 2
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Poungphaka Yadee1* and Sunthon Khlai-um2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควา มีวัตถุประสงคเพื่อ1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรดาน
การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานพันธกิจศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากร ในการวางแผนการมีสวรวม การทํางาน การประเมินผล
การปรับปรุงการดําเนินงาน ประชากรที่ใชไดแก ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานตุน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบานตุน ผูนําชุมชน 11 หมูบาน คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน ผูปกครองเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน และเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมประชากรทั้งสิ้น 104 คน เครื่องมือ
ที่ใช ในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา5 ระดับและแบบสอบถามปลายเปด สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษาพบวา
1. การมี สวนรวมของบุคลากรในการดํา เนิน งานศูนยพั ฒนาเด็ก เล็ก องค การบริหารสว นตํา บลบ านตุ น
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาทั้ง 7 ดาน โดยภาพรวมทั้งหมดมีสวนรวมมากทุกดาน เมื่อพิจารณาแตละดานพบวาดานที่
มีสวนรวมสูงสุด คือดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน รองลงมา คือ ดานสงเสริมเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยรองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาคือ ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลบานตุน รองลงมาคือ ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รองลงมาคือ ดานบุคลากร และ
ดานที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
2. จากผลการวิจัยปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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1
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*Corresponding author : poungphakayadee@gmail.com
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ควรใหบุคลากรมีสวนรวมเปนกรรมการเพื่อรวมประชุมรวมตรวจสอบ การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รวมกัน ควรใหบุคลากรที่มีความรูเรื่องสุขภาพรวมตรวจสุขภาพของครูและเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรใหบุคลากร
ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบทรัพยสิน และชวยกันดูแลทรัพยสินของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรใหบุคลากรมี สวนรวม
ในการจัดทําหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การวางแผนจัด โครงการ จัด โครงการรวมกัน รว มแกไขปญ หาการจัดโครงการของศู นย พัฒนาเด็กเล็ก ควรตั้ ง
คณะกรรมการเพื่ อรวมประเมินพั ฒนาการเด็ กรวมเครื อขายกับผูป กครอง และควรตั้ง คณะกรรมการที่ม าจาก
บุคลากรภายในชุมชนรวมตรวจสอบงบประมาณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของบุคลากร การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

Abstract
The objectives of the study were 1) to study the level of the involvement of people in the operation of
the Child Development Center of Bantoon Sub-district Administrative Organization, Muang District, Phayao
Province in the area of the administration Child Development Center ,administration of Personnel, Buildings and
Facilities, Environment and Safety, Academic and Curriculum Activities, Participation, and Supporting from all
sectors, Supporting from Early Childhood Development Network and Mission of Child Development Center and 2)
to investigate the problems and suggestions of the personnel in terms of planning and participation, performance,
evaluation and Improvement of the operation. The Population was included of Administrators of Bantoon Subdistrict Administrative Organization, the Council of Bantoon Sub-district Administrative Organization,
Thecommunity leaders from 11 Villages , the committee of Bantoon Sub-district Child Development Center, the
children’s parents, the District Health Promotion Hospital, The population was 104 in total. The research
instruments were a five-rating scales questionnaire and an open-ended questionnaire. The statistics of the data
analysis were included frequency, percentage, mean and standard deviation.
The findings were as follows:
1. The involvement of people in the operation of the Child Development Center of Bantoon Sub-district
Administrative Organization, Muang District, Phayao Province from 7 aspects in overall was at a high level in all
aspects. When considering each aspect, it was found that the involvement and supporting from all sectors were
at the highest level, followed by Supporting from Early Childhood Development Network followed by
administration Child Development Center followed by Development Network and Mission of Child Development
Center followed by Buildings and Facilities, Environment and Safety followed by administration of Personnel and
the lowest level of the involvement was Academic and Curriculum Activities.
2. Regarding to the study on the problems and suggestions on the involvement of people in the
operation of the Child Development Center of Bantoon Sub-district Administrative Organization, Muang District,
Phayao Province, it showed that:
The personnel should be the committee of the Child Development Center to participate in a meeting
and monitor the administration of the center together. The personnel should participate in the investigation of the
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asset and look after of the center’s property. The personnel should participate in doing the curriculum as the
center committee. The personnel should participate in planning, doing and solving problems together. The
personnel should be appointed as the committee of the children development assessment with the parents’
network and the budget committee should be appointed from the community to take part in monitoring of the
budget together.
Keywords: Involvement of People, Operation of the Child Development Center

บทนํา
ตามพระราชบั 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 (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ การศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 3-17) การศึกษาเปนเรื่องจําเปนและสําคัญอยางยิ่งที่รัฐจะตองจัด
การศึกษาใหแกประชาชนและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา และตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได กํ า หนดให ก ารจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย หรื อ ก อ น
ประถมศึกษา เปนหนาที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทตองทําและในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบล ถือเปนอํานาจหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูของเด็กตั้งแตแรกเกิด
ถึงหาป ดังนั้นการมีสวนรวมในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงถือเปนบทบาทหนาที่หนึ่งที่องคการบริหารสวน
ตําบลซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนจะตองดําเนินการควบคูไปกับชุมชน ดังจะ
เห็นไดจ าก พระราชบัญญั ติการศึก ษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแก ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2542, หนา 9) มาตรา 29 กําหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน
การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนและ
หน วยงานภาคส วนตา ง ๆ ในสั งคมเพราะถือ ไดว าชุ มชน หน ว ยงาน และบุค ลากรภายในชุม ชนมี บทบาทต อการ
พัฒนาการดําเนินงานทุกดานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กระทรวงมหาดไทย, 2553, หนา 3) ระบุไววาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษา
ที่ใหการอบรม เลี้ยงดู จัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการ การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนการ
กระจายโอกาสการเตรียมความพรอมและพัฒนาเด็กใหมีความเหมาะสมตามวัยดังนั้นเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของ
บุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลบานตุน คือ มีสวนรวมในการตัดสินใจ มีสวน
รวมในการดําเนินการ มีสวนรวมในการรับผลประโยชน และมีสวนรวมในการประเมินใน 7 ดาน ไดแก ดานการบริหาร
จัดการศูน ยพัฒนาเด็ กเล็ก ดา นบุคลากร ดา นอาคารสถานที่สิ่ง แวดล อมและความปลอดภั ย ด านวิช าการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรที่มีสวนรวมใน
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในแตละดาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาการมีสวนรวมใน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก
องคการบริหารสวนตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลการมีสวนรวมของ
ประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตลอดจนเปนการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรใน
- Proceedings -

858

การมีสวนรวม ในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสามารถนํามาเปนแนวทางในการแกไขปญหาการพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานตุนใหดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1)เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ดาน
บุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย , ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร,ดานการมีสวน
รวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน,ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย,ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(2) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรแลวนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการมีสวนรวมการทํางาน
การประเมินผล การปรับปรุงการดําเนินงาน ในดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ดานบุคลากร, ดานอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย, ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร,ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน
จากทุกภาคสวน,ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย,ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวน
ตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การมีสวนรวม
1. มีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. มีสวนรวมในการดําเนินการ
3. มีสวนรวมในการรับผลประโยชน
4. มีสวนรวมในการประเมินผล

การดําเนินงาน
1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ดานบุคลากร
3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
7. ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน

วิธีการศึกษา
การวิจัย ครั้งนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับการมีสว นรวมของบุคลากรในการดําเนิ นงานศูน ยพัฒนาเด็กเล็ ก
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลบ า นตุ น อํ า เภอเมื อง จั ง หวั ด พะเยา ประชากรที่ใ ช ใ นการศึ ก ษา ครั้ งนี้ ประกอบด ว ย
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานตุน จํานวน 4 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตุน จํานวน 22
คน ผูนําชุมชน 11 หมูบาน หมูบานละ 2 คน จํานวน 22 คน คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน จํานวน
5 คน และผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน จํานวน 44 คน เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน 7 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 104 คนเครื่องมือที่ใช ในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับและแบบสอบถามปลายเปด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

- Proceedings -

859

ผลการศึกษา
จากการศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ดาน
การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ดานบุคลากร และดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ตามลําดับ

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 54.80 และเพศหญิง จํานวน 47
คน คิดเปนรอยละ 45.20 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 38.50มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 31.70 ประกอบอาชีพทํานา จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และมี
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันคือผูปกครองเด็กเล็ก จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 42.30
การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1. ภาพรวมของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้ง 7 ดาน โดยภาพรวมทั้งหมดมีสวนรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละ
ดานพบวาดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานสงเสริมเครือขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย มีสวนรวมระดับมาก รองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสวนรวมอยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน มีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดาน
อาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย มีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานบุคลากร มีสวนรวมอยูใน
ระดับมาก และดานที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีสวนรวมระดับมาก ตามลําดับ
2. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ สวนการมีสวนรวมนอยที่สุดคือการมีสวนรวมในการดําเนินการ ตามลําดับ
3. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาการมีสวน
รวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนการมีสวนรวมนอยที่สุด
คือ การมีสวนรวมในการดําเนินการ ตามลําดับ
4. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายขอพบวาการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ สวนการมีสวนรวมนอยที่สุดคือ การมีสวนรวมในการดําเนินการ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
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5. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับมาก
การมีสวนรวมมากที่สุด คือ การมีสวนรวมรับผลประโยชน มีสวนรวมอยูในระดับมากรองลงมา คือ การมีสวนรวมใน
การประเมิน มีสวนรวมระดับมาก และการที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีสวนรวมระดับ
ปานกลาง
6. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวนโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูใน
ระดับมาก การมีสวนรวมมากที่สุด คือ การมีสวนรวมรับผลประโยชน มีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมา คือ การมี
สวนรวมในการตัดสินใจ มีสวนรวมระดับมาก และการที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการประเมิน มีสวน
รวมระดับมาก
7. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับ
มาก การมีสวนรวมมากที่สุด คือ การมีสวนรวมรับผลประโยชน มีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมา คือ การมีสวน
รวมในการตัดสินใจ มีสวนรวมระดับมาก และการที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการประเมิน มีสวนรวม
ระดับมาก
8. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับมาก การมี
สวนรวมมากที่สุด คือ การมีสวนรวมรับผลประโยชน มีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ มีสวนรวมระดับมาก และการที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการประเมิน มีสวนรวมระดับปาน
กลาง
วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็ ก เล็ ก องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นตุ น อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา โดยใช ค า ความถี่ ข องข อ มู ล
(Frequency)
1. ปญหาและขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปญหาในขอการมีสวนรวมในการตัดสินใจคือ ภาระงานของพยาบาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมี
เยอะมากจึงทําใหมีสวนรวมนอยลงเมื่อเกิดปญหามักไมมีงบประมาณมาแกไขการประชุมไมตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในขอการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ ควรมีการประสานงานระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหมากขึ้นควรมีสวนรวมในการประชุมใหมากขึ้นควรมีเจาหนาที่สาธารณสุขเขา
รวมเปนกรรมการบริหารดวยหนวยงานควรดูแลใหมากขึ้น
ปญหาในขอการมีสวนรวมในการดําเนินการคือประเด็นสุขภาพของบุคลากรและสุขภาพเด็กเล็กในศูนย
ซึ่งเปนงานดานการสงเสริมสุขภาพยังประสานงานกันนอยงบประมาณมีนอย
ขอเสนอแนะในขอการมีสวนรวมในการดําเนินการ คือตองการใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กประสานงานกับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยทําพรอม ๆ กันกับงานประจําเพื่อจะไดมีการประสานงานการวางแผนรวมกัน
ควรหาแหลงงบประมาณมาสนับสนุนการดําเนินการ
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ป ญ หา ในข อ การมี ส ว นร ว มในการรั บ ผลประโยชน คื อ ความปลอดภั ย ของอาคารสถานที่ ก ารได รั บ
ประโยชนรวมกันสวนขอเสนอแนะไมมี
ปญหา ในขอการมีสวนรวมในการประเมินคือการประเมินการปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนยเด็กเล็กการมี
สวนรวมในการประเมินที่นอยการประเมินไมตอเนื่องสวนขอเสนอแนะไมมี
2. ดานบุคลากร
ปญหาในขอการมีสวนรวมในการตัดสินใจคือการตัดสินใจในการบริหารงานบุคลากรการขาดความรูเรื่อง
งานบุคลากรครูผูดูแลเด็กมีมากแตเด็กไมมีขอเสนอแนะไมมี
ปญหาในขอการมีสวนรวมในการดําเนินการ คือ การมีสวนรวมของประชาชนขอเสนอแนะไมมี
ปญหาและขอเสนอแนะในขอการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนไมมี
ปญหาในขอการมีสวนรวมในการประเมิน คือ การประชาสัมพันธที่มีนอยและไมทั่วถึงขอเสนอแนะไมมี
3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ปญหา ในขอการมีสวนรวมในการตัดสินใจคือ การปรับอาคารสถานที่ใหดีกวาที่เปนอยูการเขารวมใน
การตัดสินใจในเรื่องอาคารสถานที่มีนอยการยายอาคารสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขอเสนอแนะ ในขอการมีสวนรวมในการตัดสินใจคือ ควรยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสถานที่ที่สรางใหมให
เร็วขึ้นเพื่อจะไดมีสภาพที่ดีขึ้นและมีบรรยากาศดี
ปญหาและขอเสนอแนะ ในขอการมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
และการมีสวนรวมในการประเมิน ไมมีปญหาและขอเสนอแนะ
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ปญหาในขอการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ การพัฒนาหลักสูตรดาน EQ ในกลุมเด็กเล็กที่ตองให
ผูปกครองและพี่เลี้ยงเด็กมีสวนรวมไมคอยมีสวนรวมในการเปนกรรมการจัดทําหลักสูตรการเรียนรูตามหลักสูตร
ขอเสนอแนะ ในขอการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือควรใหทุกฝายมีสวนรวมในการเปนกรรมการจัดทํา
หลักสูตร
ปญหาและขอเสนอแนะ ในขอการมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนและ
การมีสวนรวมในการประเมิน ไมมีปญหาและขอเสนอแนะ
5. ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน, ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไมมีปญหาและขอเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย มีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ภาพรวมของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้ง 7 ดาน โดยภาพรวมทั้งหมดมีสวนรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
จากการที่ประชาชนและบุคลากรภายในตําบลบานตุนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องโดยการ
จัดโครงการตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทําใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติงาน สงผลใหมีสวนรวมใน
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งานตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนอยางมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เกสร วรรณารักษ (2555, หนา 76-81)
ซึ่งศึกษา เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลแจหม
ตําบลแจหม จังหวัดลําปาง จากผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก
2. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาจากการที่บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกันมาโดยตลอดซึ่งอาจสงผลใหเกิด
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ไดรับผลประโยชนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกัน ทําใหการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุขพรรษา
พะโรงรัมย (2556, หนา 101-104) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการดําเนินงานศู นยพัฒนาเด็กเล็ ก
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบวา ดานการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก
3. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรมีสวน
รวมในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางสม่ําเสมอ สงผลใหการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลบานตุ นในดานบุคลากร ปฏิบัติงานรว มกันไดงายขึ้น เพราะมีปฏิสัมพั นธที่ดีตอกันสม่ํา เสมอ สงผลให
บุค ลากรภายในตํ า บลบ า นตุ น มี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในด า นบุ ค ลากรในระดั บ มาก ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เกสร วรรณารักษ (2555, หนา 76-81) ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลแจหม ตําบลแจหม จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวาดาน
บุคลากร การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจ
หม จังหวัดลําปาง ดานบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรียาภรณ พิมพาเรือ
(2556, หนา 115-117) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 ผลการศึกษาพบวา ดานบริหารงานบุคคล การมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยงค ศรีธนชัย (2557, หนา 64-71) ไดศึกษาการมีสวน
รวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบานวังขอนแดง อําเภดอกคําใต จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา
พบวา ดานบริหารงานบุคคล พบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานวังขอนแดง อําเภอดอก
คําใต จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
4. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีการพัฒนาดานอาคาร
สถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางตอเนื่อง และการไดรับการชวยเหลือความรวมมือจากชุมชน เมื่อมีปญหา
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็มีการแกปญหาโดยการรวมประชุม ทําใหบุคลากรมีสวน
รวมในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความ
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ปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิสิทธิ์ พรหมศร (2554, หนา 107-109) ได
ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก
5. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่บุคลากรภายในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลบานตุน โดยมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการใหคําปรึกษาในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา มีการประชุมวางแผนงานตาง ๆ รวมกัน จึงทําใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลพิพรรณ สานเมทา
(2553, หนา 79-80) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร เกือบทุกกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยมากกวากิจกรรมอื่น คือ
การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผนการสอนกอนปฏิบัติจริง และกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยนอยกวากิจกรรมอื่น คือ
การกําหนดสื่อและลักษณะของสื่อ และสอดคลองกับงานวิจัยของ คณภร อัตจริต (2556, หนา 86-94) ไดศึกษา
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนคลองใหญวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ผลการศึกษาพบวาดานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรียา
ภรณ พิมพาเรือ (2556, หนา 115-117) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 ผลการศึกษาพบวา ดานวิชาการการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่ชุมชนมีสวนรวมเปนอันดับแรก ไดแก ชุมชนมีสวน
รวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูและทักษะวิชาชีพแกผูเรียน ชุมชนมีสวนประสานความรวมมือกับองคกรอื่นเพื่อ
พัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามลําดับ
และการมี สว นรว มน อยสุด คือ การจั ดทํ าวิจั ยเพื่อ พัฒ นาคุ ณภาพในสถานศึ กษา และสอดคลอ งกับ งานวิ จัย ของ
อภิสิทธิ์ พรหมศร (2554, หนา 107-109) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ดานวิชาการและการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตร พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก
6. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวนโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรภายในชุมชนสวนใหญเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก
องคการบริหารสวนตําบลบานตุนอยางสม่ําเสมอ เชน กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดการมี
สวนรวมทุกภาคสวนในตําบลบานตุน และอาจจะเนื่องมาจากบุคลากรภายในตําบลบานตุนโดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษา บุคลากรทางดานสุขภาพ และบุคลากรทางดานการพัฒนาชุมชน เล็งเห็นถึงการพัฒนาเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็ กเล็กด วย จึง ไดใหก ารสนับ สนุนอยูใ นระดับ มาก ซึ่ งสอดคลองกับ งานวิจัย ของ สุ ขพรรษา พะโรงรัม ย
(2556, หนา 101-104) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
- Proceedings -

864

สวนตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบวา ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคสวน พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก
7. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรมีการประสานงานและมีการจัดตั้งกลุมเครือขายผูดูแลเด็กเล็ก ทําใหมีการรวมกัน
พัฒนาในดานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการสําหรับเด็กเล็กอยางสม่ําเสมอ มีการประชุมเพื่อพัฒนางาน
รวมกันภายในองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ที่อยูในตําบลบานตุนทุกเดือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขพรรษา
พะโรงรัมย (2556, หนา 101-104) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบวา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก
8. รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาการมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา หรือแผนพัฒนาสามป
สงผลใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พทิภา แกวบุดตา (2556, หนา 125-128 ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของบุคลากรในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในจังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของบุคลากรใน
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะทั่วไป
ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1. ควรใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ควรใหบุคลากรมีสวนรวมเปนกรรมการเพื่อรวมประชุมรวมตรวจสอบ การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กรวมกัน
3. ควรใหบุคลากรมีสวนไดรับผลประโยชนรวมกันกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางทั่วถึง
4. ควรใหบุคลากรมีสวนรวมในการตรวจสุขภาพผูอาศัยอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดานบุคลากร
1. ควรมีบุคลากรรวมเปนคณะกรรมการใหคําปรึกษาในการดําเนินงานแกบุคลากรภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
2. ควรมีคณะกรรมการรวมกําหนดนโยบายการดําเนินงานของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหเปนที่ยอมรับสําหรับบุคลากรภายในตําบล
4. ควรใหบุคลากรที่มีความรูเรื่องสุขภาพรวมตรวจสุขภาพของครูและเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
1. ควรใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจกอสรางอาคาร จัดสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ควรใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการดูแลสถานที่ อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3. ควรใหบุคลากรภายในตําบลไดรับประโยชนจากการใชอาคารสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกันอยาง
ทั่วถึง
4. ควรใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการตรวจสอบทรัพยสิน และชวยกันดูแลทรัพยสินของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
1. ควรให บุค ลากรมีส ว นร ว มในการวางแผนการจั ด ทํ าหลั ก สู ต รศู นย พั ฒ นาเด็ กเล็ ก โดยการร ว มเป น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. ควรใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรรวมกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
3. ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ควรใหบุคลากรมีสวนรวมในการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน
1. ควรให บุคลากรมี ส วนร วมในการวางแผนจั ดโครงการจั ด โครงการรว มกัน ร วมแกไ ขป ญหาการจั ด
โครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ควรสงเสริมใหมีการรวมกันปองกันแกไขปญหาโรคติดตอภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3. ควรใหบุคลากรภายในชุมชนไดรวมกิจกรรมโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหไดรับประโยชน
รวมกันอยางทั่วถึง
4. ควรมีคณะกรรมการรวมกันตรวจสอบโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจะไดดําเนินงานใหเปน
ประโยชนตอเด็กเล็กมากยิ่งขึ้น
ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1. ควรใหบุคลากรรวมเปนคณะกรรมการใหคําปรึกษาแกกลุมเครือขายผูปกครองเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก
เล็ก
2. ควรสงเสริมการเปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับเครือขายผูปกครองแกบุคลากรภายในชุมชน
3. ควรมีคณะกรรมการรวมประเมินพัฒนาการของเด็ก
4. ควรตั้งคณะกรรมการเพื่อรวมประเมินพัฒนาการเด็กรวมเครือขายกับผูปกครอง
ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1. ควรสงเสริมการมีสวนรวมในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะทาง
ภาษาแกเด็กเล็ก
2. ควรสงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณการจัดการเรียนการสอนแกเด็กเล็ก
3. ควรมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนแกเด็กเล็ก
4. ควรตั้งคณะกรรมการที่มาจากบุคลากรภายในชุมชนรวมตรวจสอบงบประมาณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบานตุ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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Abstract
The objectives of this research were to study the participations of parents toward early childhood
education management and to study the problems and suggestions from the parents toward education
management of the Childhood Development Center in Maepuem municipality, Muang district, phayao province
Province. Data were collected from 83 pre-school children’s guardians through multiple choice, and analyzed by
using the descriptive statistics; 5 statistics of rating scale questionnaire percentage, men and standard deviation.
The findings were that the participations of parents toward early childhood education management of
the Childhood Development Center in Maepuem municipality, Muang district, phayao province Province in overall
in 6 aspects; was at high level; 1) the community’s participation 2) the place, environment and safety 3) the
encouragement of childhood development network 4) the academic and curriculum activities 5) the personnel,
and 6) the management rated respectively from high to low.
After studying the problems and suggestions from the parents, it was found that the The participation of
parents in terms of the management of the childhood development center in Maepuem lowest. should be
improved so that they meet the criteria of the early childhood education standard of the Local Administrative
Organization. The results of the education management of the early childhood development center served as a
guideline for the successful implementation of the early childhood development center management in current
conditions.
Keywords: Participations of Parents toward Early Childhood Education Management

บทนํา
จากแนวคิดการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8-9 จะเห็นไดว า
จุดมุงหมายหลักในการพัฒนาประเทศนั้น เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 10
ในปจจุบันก็ยังคงเนนคนเปนศูนยกลางเชนเดิม สวนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเพียงเครื่องมือของการพัฒนาคนและ
คุณภาพชีวิตของคนเทานั้น การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนามั่นคงถาวรยอมขึ้นอยูกับคุณภาพของประชาชนใน
ชาติเปนสําคัญ การสรางประชาชนใหมีคุณภาพจะตองเริ่มปลูกฝงมาตั้งแตวัยแรกเริ่มของชีวิต คือ วัยแรกเกิดจนถึง 6
ขวบ ซึ่งมีอิทธิพลตอการเสริมสรางฐานะความพรอมใหแกเด็กที่จะเจริญเติบโตขึ้นเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ การเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา หมายถึง การใหทุกคนในสังคมไดรับการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ
มีสติปญญา ความคิดมีจิตสํานึก รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนการพัฒนาที่มีพื้นฐานบนความเปนไทย รูจัก
ตนเอง รูจักวัฒนธรรมไทย การวางรากฐานของการพัฒนาคนตองปลูกฝงมาตั้งแตวัยเด็ก คือตั้งแตแรกเกิด จนถึง 6
ป ซึ่งเปนวัยที่ตองวางรากฐานการพัฒนาทางรางกาย จิตใจ อารมณสังคม สติปญญา บุคลิกภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรมใหเจริญงอกงามอยางตอเนื่องและเหมาะสม เด็กวัยนี้ไมสามารถดําเนินชีวิตอยูดีหากไมไดรับการเอาใจใส
ดูแลจากพอแม หรือผูปกครองที่จะตอบสนองความตองการพื้นฐานของเด็ก ในสภาวการณปจจุบันการประกอบอาชีพ
นอกบานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวใหอยูรอดในสังคมอยางมีสุขกอใหเกิดปญหาการทอดทิ้งบุตรหลานใหอยูตามลําพังกับ
คนเลี้ยงที่ขาดการดูแลเอาใจใสอยางถูกตอง ดังนั้น “ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก”จึงเปนสถานที่แหงหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเปนการ
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จัดสวัสดิการในชุมชนของรัฐ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมองเห็นปญหาและความจําเปนเพื่อชวยแบงเบาภาระ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กของพอแมผูปกครองใหไดใชเวลาในการประกอบอาชีพไดอยางเต็มที่
การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการศึกษาที่เนนการสงเสริมพัฒนาการ รวมทั้งการสรางเสริมการเรียนรู ซึ่ง
หมายความวา การจัดการศึกษา ตองเปนความตอเนื่องจากบานสูโรงเรียนและโรงเรียนสูบาน การรวมมือระหวาง
บานและโรงเรียนจึงมีความหมายวาครอบครัวเหมือนงานการศึกษา เพราะครอบครัวเปนแหลงสถานศึกษาแรกของ
คน พอแมคือครูคนแรกของลูก (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2544, หนา 36)โรงเรียนจึงเปนสถาบันทางสังคมหนวยเดียว
เทานั้นที่มีการติดตอสัมพันธกันกับสถาบันครอบครัวมากกวาหนวยอื่น ๆ โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียน
อนุบาลซึ่ง จะเห็นไดวาความสัมพันธร ะหวางโรงเรียนกั บบานเริ่ม ตนเร็วกวาในชั้นเรียนระดั บอื่นซึ่งความสัมพัน ธ
ดังกลาวยังเกี่ยวของกับชุมชนอีกดวย ในแงของการมีสวนรวมในการที่จะกําหนดเปาหมายที่จะพัฒนาเด็กใหสอดคลอง
กัน (ยุพิน สุวรรณฤทธิ์, 2535, หนา 129) การศึกษาในระดับปฐมวัยก็เปนการศึกษาอีกระดับหนึ่งที่มีความสําคัญมาก
เพราะเปนการศึกษาชวงแรกของชีวิตซึ่งเปนจุดเริ่มตนชีวิตของเด็กที่จะสั่งสมประสบการณตาง ๆ อันเปนรากฐานของ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตไปตลอดจนถึงวาระสุดทายของชีวิตโดยเหตุนี้เองการจัด
การศึก ษาใหแ กเด็ก กอน ประถมศึ กษาจึ งเป นสิ่ งที่ มีคุ ณคา มากกั บศูน ยพั ฒนาเด็ กเล็ก ที่จัด การศึ กษาระดับ นี้ขึ้ น
เพื่ อ ที่ จ ะ มุ ง เน น และส ง เสริ ม พั ฒ นาการทั้ ง ด า นร า งกายจิ ต ใจ อารมณ สั ง คม และสติ ป ญ ญาปลู ก ฝ ง ศี ล ธรรม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเพื่อเตรียม ความพรอมกอนเขาเรียนระดับประถมศึกษาหลักสูตรกอนประถมศึกษาเปน
การจัดการศึกษาใหครอบคลุมเด็กทุกประเภทที่มีอายุระหวาง 3 ถึง6 ปโดยจัดในลักษณะของการเตรียมความพรอม
ผานกิจกรรมการเลนที่เหมาะสมกับวัยเพื่อใหเด็ก มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจสังคม และสติปญญา
เต็มตามศักยภาพโดยยึด หลักการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษาเพื่อใหเด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมี
คุณภาพและมีความสุขไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนการพัฒนาเด็ก
โดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม(กรมวิชาการ 2542, หนา 2) พอ แม หรือผูปกครองมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการ
เขารับการศึกษาของบุตรเพราะพอแมของเด็กทุกคนเปนครูคนแรกของลูก มีสวนชวยสนับสนุนปจจัยการเรียนของเด็ก
ในดานตาง ๆ ที่โรงเรียนขาดแคลน และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการปรับปรุง
คุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาตองเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งตรงกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) ที่เปดโอกาสใหผูปกครอง
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนการจัดการศึกษาที่บาน หรือการเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ในการเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาจึงถือเปนตัวชี้วัดหนึ่งที่สําคัญอันจะ สงผลตอความสําเร็จของการจัด
การศึกษาตอไป
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรมงสงเสริมปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปดสอนระดับกอนอนุบาล ผูปกครองสวนใหญใหความรวมมือ
เปนอยางดี ในระยะแรกคือ ชวงที่นําบุตรหลานมาเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม จะยอมปฏิบัติ
ตามขอตกลงและมีสวนรวมกั บกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็ กเล็กเทศบาลตําบลแมปม ทุกอยาง เชน การเขารว ม
ปฐมนิเทศ การเขารวมประชุม และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตเมื่อนักเรียนไดเขาเรียนไประยะ
หนึ่ ง แล ว ผู ป กครองจะไม ค อ ยมี เ วลาให กั บ การทํ า กิ จ กรรมต า ง ๆ ของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตํ า บลแม ป ม
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอตกลงของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม อาจเนื่องมาจากผูปกครอง
สวนใหญจะทํางานรับจางทั่วไป ทํานา อยูกับตายาย จึงไมมีเวลามารวมทํากิจกรรมตาง ๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมปม เชน การเขารวมประชุมของผูปกครอง เปนตน และผูปกครองจะไมคอยเขาใจกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย ในดานการจัดประสบการณการเรียนรูของครู รวมทั้งดานความสัมพันธกับ
ผูปกครอง ในบางครั้งมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการสอนของครู การทําโทษนักเรียน ความปลอดภัยเรื่องของอาคาร
สถานที่ ความสะอาดของหองน้ํา ตลอดจนการรับประทานอาหารและการบริการ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมปม, 2557 หนา 1 )
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการดําเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลจากการศึกษาในครั้งนี้มาใชใน
การปรั บปรุ งคุ ณ ภาพการจัด การศึ กษาศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็ กเทศบาลตํ าบลแม ปม อํ าเภอเมื อง จัง หวัด พะเยา ให
สอดคลองกับความตองการของผูปกครองและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจั ย ดั งนี้
การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ดานบุคลากร

การมีสวนรวม
- P = Plan (การวางแผน)
- D = Do (การปฏิบัติตามแผน)
- C = Check(การตรวจสอบการปฏิบัติตาม แผน)
- A= Act (การปรับปรุงแกไข)

3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุก ภาคสวน
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ที่มา: มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปมจํานวน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวนทั้งสิ้น 83 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้น โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของและตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณโดยอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมการจัดการศึกษาในปจจุบันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 สอบถาม
เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะความมีสวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะห โดย
การแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
1. ดานบริหารจัดการ
การวางแผน
สว นร ว มการวางแผนค า เฉลี่ ย รวมอยู ใ นระดั บ มาก พบว า สู ง สุ ด ส ว นร ว มในการวางแผนระบบการ
จัดบริการรถ รับ-สง เด็กยากจน และเด็กดอยโอกาสคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมในการวางแผนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) คาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมในการวาง
แผนการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพคาเฉลี่ยระดับมาก
การปฏิบัติตามแผน
สวนรวมดานปฏิบัติตามแผนคาเฉลี่ยรวมระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปฏิบัติตามแผนการจัดบริการ
รถ รับ-สงเด็กยากจน และเด็กดอยโอกาสคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมในการตรวจรับอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนมรวมกับบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนการ
ดําเนินงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพคาเฉลี่ยระดับมาก
การตรวจสอบ
สวนรวมด านตรวจสอบคาเฉลี่ยรวมระดับมาก พบวาสู งสุดสวนรวมตรวจสอบการดําเนิน งาน ศูน ย
พัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมตรวจสอบการจัดบริการรถ รับ-สง เด็กยากจน และ
เด็กดอยโอกาสคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการรับเด็กใหมเขาเรียนใน
ศูนย ปละสองครั้งคาเฉลี่ยระดับมาก
การปรับปรุงแกไข
สวนรวมการปรับปรุงแกไข คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปรับปรุงแผนกําหนดรับเด็ก
ใหมเขาเรียนในศูนย ปละสองครั้งคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมปรับปรุงแกไขคุณภาพการจัด รถ รับ-สง
นักเรียนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเรียนคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหมีคุณภาพคาเฉลี่ยระดับมาก
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2. ดานบุคลากร
การวางแผน
สวนรวมการวางแผนคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมวางแผนอบรมเลี้ยงดูเด็กรวมกับ
ผูดูแลเด็กมีคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมวางแผนการทํางานกับผูดูแลเด็กในการสงเสริมจัดการเรียนการสอน
คาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมวางแผนกับผูดูแลเด็กโดย ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจคาเฉลี่ยระดับมาก
การปฏิบัติตามแผน
สวนรวมการปฏิบัติตามแผนคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากพบวาสูงสุดสวนรวมปฏิบัติตามแผนอบรมเลี้ยง
ดูเด็กรวมกับผูดูแลเด็กคาเฉลี่ยระดับมากรองลงมาสวนรวมปฏิบัติตามแผนในการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูสําหรับเด็ก
คาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมปฏิบัติตามแผนการทํางานกับผูดูแลเด็กในการสงเสริมจัดการเรียนการสอนคาเฉลี่ย
ระดับมาก
การตรวจสอบ
สวนรวมดานตรวจสอบมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมตรวจสอบในการจัดตั้งยาย/
รวม/ยุบเลิกและดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาสวน
รวมตรวจสอบผูดูแลเด็กในการ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุด
สวนรวมตรวจสอบประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผูปกครองและชุมชนคาเฉลี่ยระดับมาก
การปรับปรุงแกไข
สวนรวมดานการปรับปรุงแกไขมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมเสนอแนะการจัดตั้ง
ยาย/รวม/ยุบเลิกและดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวน
รวมในการเสนอแนะสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูสําหรับเด็กคาเฉลี่ยระดับมากต่ําสุดสวนรวมในการเสนอแนะประสาน
ความรวมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมาก
3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
การวางแผน
สวนรวมการวางแผนเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมในการวางแผนจัดบริเวณพื้นที่ใน
อาคารใหมีความสะอาดปลอดภัยเหมาะแกการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก คาเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมาสวนรวม
วางแผนการจัดซื้ออุปกรณเครื่องเลนสนามมีความเหมาะสมตอพัฒนาการตามชวงวัยของเด็ก คาเฉลี่ยระดับมาก
ต่ําสุดสวนรวมในการวางแผนขนาดของพื้นที่เลนกลางแจงใหมีบริเวณที่เพียงพอตอการจัดกิจกรรมคาเฉลี่ยระดับมาก
การปฏิบัติตามแผน
สว นร วมด า นปฏิ บัติต ามแผนมี คา เฉลี่ย รวมอยู ใ นระดั บ มาก พบว า สูง สุ ด สว นร วมในการปฏิบั ติ ต าม
แผนการกอสรางปรับปรุงสภาพอาคารเรียนใหมีมั่งคงและมีโครงสรางอาคารที่แข็งแรงคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมา
สวนรวมในการปฏิบัติตามในการวางแผนพื้นที่ใชสอยภายในอาคารใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยคาเฉลี่ย
ระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมในการปฏิบัติในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องเลนสนามมีความเหมาะสมตอพัฒนาการตามชวง
วัยของเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก
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การตรวจสอบ
สวนรวมดานการตรวจสอบมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก สูงสุดสวนรวมตรวจสอบการจัดซื้ออุปกรณ
เครื่องเลนสนามมีความเหมาะสมตอพัฒนาการตามชวงวัยของเด็กคาเฉลี่ยระดับมากรองลงมาสวนรวมตรวจสอบใน
การวางแผนขนาดของพื้นที่เลนกลางแจงใหมีบริเวณที่เพียงพอตอการจัดกิจกรรมคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวม
ตรวจสอบในการหาทําเลที่ตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อสะดวกตอการไป –กลับของผูปกครองคาเฉลี่ยระดับมาก
การปรับปรุงแกไข
สวนรวมดานการปรับปรุงแกไขคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปรับปรุงแกไขสภาพ
การใชงานเครื่องเลนสนามใหอยูในสภาพที่ดีคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมปรับปรุงแกไขการจัดซื้ออุปกรณ
เครื่องเลนสนามมีความเหมาะสมตอพัฒนาการตามชวงวัยของเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมปรับปรุงแกไข
การจัดสิ่งแวดลอมภายนอกอาคารไดแก รั้วกั้น พื้นที่เลนกลางแจงมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะคาเฉลี่ยระดับ
มาก
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
การวางแผน
สวนรวมดานวางแผนเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตของเด็กตามวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในทองถิ่นคาเฉลี่ยระดับมากรองลงมาสวนรวมวางแผนกิจกรรม
พัฒนาการ ดานสังคม เหมาะสมกับวัยคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมวางแผนจัดการเรียนการสอนการเตรียม
ความพรอมใหแกเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก
การปฏิบัติตามแผน
สวนรวมการปฏิบัติตามแผนคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปฏิบัติตามแผนกิจกรรม
พัฒนาการ ดานสติปญญา เหมาะสมกับวัยและสวนรวมปฏิบัติตามแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็กใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
ของเด็กตามวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในทองถิ่นมีคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมปฏิบัติตามแผนในการจัด
กิจกรรมเยี่ยมบานเด็กคาเฉลี่ยระดั บมากต่ําสุดสวนรวมปฏิบัติตามแผนกิ จกรรมพัฒนาการ ดานอารมณ-จิตใจ
เหมาะสมกับวัยคาเฉลี่ย ระดับมาก
การตรวจสอบ
สวนรวมการตรวจสอบมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมประเมินผลการอบรมเลี้ยงดู
เด็กใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของเด็กตามวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในทองถิ่นคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเยี่ยมบานเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการ
ดานอารมณ-จิตใจเหมาะสมกับวัยคาเฉลี่ยระดับมาก
การปรับปรุงแกไข
สวนรวมการปรับปรุงแกไขมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปรับปรุงแกไขกิจกรรม
พัฒนาการ ดานสติปญญา เหมาะสมกับวัยคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมปรับปรุงแกไขกิจกรรมพัฒนาการ
ดานสังคม เหมาะสมกับวัยคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมปรับปรุงแกไขในการจัดกิจกรรมเยี่ยมบานเด็กคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก
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5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
การวางแผน
สว นร วมการวางแผนเฉลี่ย รวมอยูใ นระดั บมาก พบวา สูง สุด สว นร วมวางแผนการจัด กิจ กรรมสร า ง
ความสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชนคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาสวนรวมวางแผนประชุมชี้แจง
การจัดกิจกรรมและหาแนวทางพัฒนาศูนยเด็กเล็กและไดเขามารวมกิจกรรมการแสดงของเด็กในโอกาสวันสําคัญตาง
เชน วันเด็กแหงชาติ วันแมแหงชาติคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมวางแผนในกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนที่สาธารณะ
เชน วัด ตลาด กับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมาก
การปฏิบัติตามแผน
สวนรวมการปฏิบัติตามแผนคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปฏิบัติตามแผนจัดทํา
เอกสารแจงขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชนทราบคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมา
สวนรวมปฏิบัติตามแผนประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมและหาแนวทางพัฒนาศูนยเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวน
รวมปฏิบัติตามแผนกิจกรรมการแสดงของเด็กในโอกาสวันสําคัญตาง เชน วันเด็ก วันแมแหงชาติคาเฉลี่ยระดับมาก
การตรวจสอบ
สวนรวมการตรวจสอบคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมตรวจสอบกิจกรรมการแสดง
ของเด็ ก ในโอกาสวั น สํ า คั ญ ต า งเช น วั น เด็ ก วั น แม แ ห ง ชาติ เป น ต น ค า เฉลี่ ย ระดั บ มากที่ สุ ด รองลงมาส ว นร ว ม
ตรวจสอบการมาใชบริการ มุมเรียนรู ผูปกครอง คาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมตรวจสอบกับชุมชนในการจัดการ
เรียนการสอนใหกับเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก
การปรับปรุงแกไข
สวนรวมการปรับปรุงแกไขมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปรับปรุงแกไขกิจกรรมการ
แสดงของเด็กในโอกาสวันสําคัญตาง เชน วันเด็ก วันแมแหงชาติ คาเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมาสวนรวมปรับปรุง
แกไขแผนการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชนคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวม
ปรับปรุงแกไขกับชุมชนในการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การวางแผน
สวนรวมการวางแผนเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมวางแผนเสริมสรางความเขมแข็งใน
การปฏิบัติงานดานพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวหนาศูนยฯ ครู ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมา
สวนรวมวางแผนการจัดทําแผนงาน ปฏิทินและแนวทางการปฏิบัติงานตามกําหนดการคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวน
รวมวางแผนสนับสนุนความกาวหนาในวิชาชีพ หัวหนาศูนยฯ ครู ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กคาเฉลี่ย ระดับมาก
การปฏิบัติตามแผน
สวนรวมการปฏิบัติตามแผนคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปฏิบัติจัดทําแผนงาน
ปฏิทินงานและแนวทางการปฏิบัติงานตามกําหนดการคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมปฏิบัติตามแผนสนับสนุน
ความกาวหนาในวิชาชีพ หัวหนาศูนยฯ ครู ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก ต่ําสุดสวนรวมปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพในการพัฒนาเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก
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การตรวจสอบ
สวนรวมการตรวจสอบมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมประเมินแผนสงเสริมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนาเด็กรวมกับบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมาสวนรวม
ตรวจสอบสนับสนุนความกาวหนาในวิชาชีพ หัวหนาศูนยฯ ครู ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด
ต่ําสุดสวนรวมในการตรวจสอบจัดทําแผนงาน ปฏิทินงานและแนวทางการปฏิบัติงานตามกําหนดการคาเฉลี่ยระดับ
มาก
การปรับปรุงแกไข
สวนรวมการปรับปรุงแกไขมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปรับปรุงแกไขแผนการ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพในการพัฒนาเด็กคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมาสวนรวมปรับปรุงแกไขแผน
สงเสริมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนาเด็กรวมกับบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด ต่ําสุด
สวนรวมปรับปรุงแกไขสงเสริมสนับสนุนการจัดประชุม หัวหนาศูนยฯ ครู ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กเพื่อกําหนด
แผนความรวมมือในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้
1. ดานบริหารจัดการ
จากการศึกษา พบวาดานบริหารจัดการ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูปกครองเห็นวา
เทศบาลตําบลแมปมใหค วามสํา คัญกับการจัดการศึกษา ศูนยพัฒ นาเด็ก เล็กอยา งเต็มที่ เนนการดําเนิ นงานที่ มี
คุณ ภาพ และอํ า นวยความสะดวกสบายแก เด็ ก และผู ป กครองเป น การแบ งเบาภาระค า ใช จ ายในครอบครั ว ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศ อาลัยสุข (2553, หนา 120-124)ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล เขตอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พบวา การ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล เขตอําเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี 6 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคาร สถานที่สิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย 4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนทุกภาคสวน และ
6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ พรหมพสิษฐ
รักษาพราหมณ (2550, หนา 59-62) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปกครอง ผูนําชุมชน และบุคลากรตอการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลผาจุก อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ผูปกครอง
ผูนําชุมชน และบุคลากรมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลผาจุก
ในภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ดานบุคลากร
จากการศึกษา พบวาดานบุคลากร ภาพรวมรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองมี
สัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับและชุมชนผูดูแลเด็ก ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดีมาก อาจเปนเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา มี จํ า นวนครู ที่ มี ป ระสบการณ ด า นการสอนเพี ย งพอกั บ จานวนนั ก เรี ย น ส ว นใหญ จ บการศึ ก ษาทางด า น
การศึกษาปฐมวัย และเทศบาลตําบลแมปมยังมีการสงเสริมใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพโดยสงครูเขารับการ
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ฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงานและศึกษาตอ นอกจากนี้เจาหนาที่ในงานสงเสริมการศึกษาของเทศบาล ยังไดมีการประชุม
ชี้แจงใหบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความเขาใจกอนดําเนินการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุนันท ปวะศิริ (2539, หนา 113-114) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด จังหวัด
นนทบุรี พบวาครูพี่เลี้ยงทุกคนมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมีความตั้งใจ มีบุคลิกภาพที่ดี และวางตัวเปน
แบบอยางที่ดีใหแกเด็กได
3. ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
จากการศึกษา พบวาดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยโดยรวมอยูใน ระดับมาก ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาผูปกครองไดมีสวนรวมหาทําเลที่ตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อสะดวกตอการ ไป-กลับสภาพอาคาร
เรียนใหมีความมั่งคงและมีโครงสรางอาคารแข็งแรง พื้นที่ใชสอยภายในอาคารใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
ทั้งนี้อาจเปนเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม ไดรับความสนใจและการสนับสนุนดานการจัดการศึกษา
จากคณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมปม ประกอบกับเทศบาลตําบลแมปม ไดสนับสนุนงบประมาณในการกอสราง
อาคารเรียนใหมที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการจัดหองเรียน และหองปฏิบัติการอาคารเรียนและอาคารประกอบ แยก
ประกอบกิจกรรมอยางชัดเจน มีขนาดหองเรียนไดมาตรฐาน มีโตะเกาอี้ ขนาดและจํานวนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
และการใชงาน มีการตกแตงหองเรียนใหสะอาดสวยงาม มีอากาศถายเทสะดวก มีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการ
จัดการเรียน การสอน และบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีการจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาดตลอดจนหองน้ํา
โรงอาหารแยกออกจากกันอยางชัดเจน นอกจากนี้คณะผูบริหารเทศบาลไดจัดสรรงบประมาณที่ไดจากการจัดเก็บ
รายไดในทองถิ่นสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทยเพื่อดําเนินการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ที่ตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยูในพื้นที่ของเทศบาล
ซึ่งเปนศูนยกลางทางราชการของชุมชน มีความเหมาะสม สะดวกตอการเดินทางไปกลับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
สุดใจ ศรีบุญเรือง (2544, หนา 26) กลาววาสภาพแวดลอมทางการเรียนที่เหมาะสมควรมีอุปกรณการสอนอยูใน
หองเรียน เพื่อสะดวกในการนํามาใช สภาพในหองเรียน อาคารเรียน ตองเหมาะกับประโยชนใชสอย ดวยเหตุนี้จึงทํา
ใหความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดดอนดํารงธรรม อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ดานการจัดสภาพแวดลอมโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
จากการศึกษา พบวาผูปกครองมีสวนรวมดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับ
มาก ผูปกครองมีสวนรวมปฏิบัติตามแผน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและไดรวม
สงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง ดานรางกาย ดานอารมณ – จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
ของเด็กตามวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในทองถิ่น และยังสงเสริมความรักเอื้ออาทรภายในครอบครัว ทั้งนี้อาจเปน
เพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม ใหความสําคัญกับการพัฒนารางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา
มากกวาทักษะทางวิชาการ เปนการปูพื้นฐานใหเด็กไดพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไป
พรอม ๆ กัน ไมเนนการสอนหนังสือ แตเปนการเตรียมความพรอม เนนความสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมแกเด็กกอนเขารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา ทําใหเด็กไมเครียด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวภา
เดชะคุปต (2542, หนา 32) ไดกลาววา การจัดประสบการณเพื่อเตรียมเด็กใหมีการพัฒนาการทางดานรางกาย
อารมณ สั ง คม และสติ ป ญ ญาไปพร อ มๆกั น โดยจั ด ทํ า แบบการจั ด ประสบการณ ไปใช เ พื่ อ ให ค รอบคลุ ม ถึ ง
วัตถุประสงคของการเรียนรู แนวคิดกิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล และการจัดประสบการณแกเด็กในระดับนี้จะ
ไม เป น การสอนหนั ง สือ แตเน นการเตรีย มความพรอ ม โดยเฉพาะเด็ ก ในวั ยนี้ จะสนใจในสิ่ งต า ง ๆ ที่ แ วดล อมอยู
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ตลอดเวลา ควรจัดสิ่งแวดลอมหรือประสบการณที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหเด็กไดปรับตัวเขากับผูอื่น จึงตองจัด
กิจกรรมใหเด็ก ทั้งในและนอกหองเรียน การจัดตารางกิจกรรมประจําวันตองเหมาะสมกับวัยของเด็ก ควรเปนเนื้อหา
ที่ปูพื้นฐานใหเด็กไดพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไปพรอม ๆ กัน
5. ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน
จากการศึกษา พบวาผูปกครองมีสวนรวมดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก โดยรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูผูดูแลเด็กแจงขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหผูปกครองทราบมีการ
ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมและหาแนวทางพัฒนาศูนยเด็กเล็กและมีการกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนทั้งนี้อาจเปนเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ เชน จดหมาย
แผนพับ และการแจงดวยวาจาเมื่อผูปกครองมารับเด็ก ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ ศิริศิลป บุตรจันทร (2554) ไดทํา
การวิจัยการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตกํากับการดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น:กรณีศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบลเปา อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากทุกภาคสวน
ผลการวิจัยพบวา ดานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากทุกภาคสวน อยูในระดับมาก
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
จากการศึกษา พบวาผูปกครองมีสวนรวมดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดจัดแผนงาน ปฏิทินงานและแนวทางการปฏิบัติงานสงเสริม
สนับสนุนความกาวหนาในวิชาชีพ หัวหนาศูนยฯ ครู ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
พัฒนาเด็กรวมกับบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีศักยภาพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการสงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานพัฒนาเด็กปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
พัฒนาเด็ก ปฐมวัย (กรมสงเสริมการปกครองทอ งถิ่น, 2553, หนา 53) ซึ่ งสอดคล องกับงานวิจัยของ เพียงนภา
มนยฤทธิ (2554, หนา 91) ไดวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทอ งถิ่ นในอํ าเภอธาตุพ นม จั งหวัด นครพนม พบว าการปฏิ บัติ งานตามมาตรฐานศู นย พัฒ นาเด็ กเล็ก ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาปฐมวัย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบัติงานตามกําหนดการ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสงเสริมสนับสนุนการประชุมหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดแผนความรวมมือในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ดานบริหารจัดการ เทศบาลตําบลแมปมตองดูแลปรับปรุงการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ
ในทุกดานตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและนําผลการศึกษาการ
จัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปปรับใชและเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันตลอดจน
เพื่อพัฒนา การดําเนินงานดานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ
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2. ดานบุคลากร ผูดูแลเด็กจะตองประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ ก และ ควรมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ
ผูปกครองและชุมชน ควรรับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง เพื่อเปนประโยชนและนําไปปรับใชในการจัดการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป
3. ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เทศบาลควรปรับปรุงจัดสรรงบประมาณในการ
ปรับปรุงพื้นที่ใหเปนสนามเด็กเลนที่ไดมาตรฐาน เปนสัดสวน และจัดหาเครื่องเลนกลางแจง ที่มีความเหมาะสม
มีสภาพดี ไมเปนอันตรายตอเด็ก และควรปรับปรุงหองเรียนใหไดตามมาตรฐานกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรวางแผนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลอง กับบริบทในทองถิ่นและควรใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการพัฒนาดานการจัดการศึกษาใหมากขึ้นกวานี้
5. ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ผูดูแลเด็กควรวางแผนสงเสริมใหผูปกครองและชุมชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมสัมพันธตางๆ เชน การแขงขันกีฬาสี เพราะศักยภาพทางการ
ศึกษาจะดีได ขึ้นอยูกับสถานศึกษาและการมีสวนรวมกับผูปกครอง
6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เทศบาลควรตรวจสอบการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
เครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และควรจัดกิจกรรมสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ และระดับ จังหวัดอยางตอเนื่องใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนา เด็กเล็ก
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบรรลุตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยความมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก ดร.สุนทร คลายอ่ํา อาจารยที่
ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน
จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณดร.สันติ บูรณะชาติ ตําแหนง อาจารยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นางรักษิณา
วงค ษ า ผู อํ า นวยการชํ านาญการพิ เศษ โรงเรี ยนบ า นเจน(เจนจั น ทรานุกู ล ) และ นางสาวรั ชนี ก ร พั นธ พั ฒ นกุ ล
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่
ใชในการวิจัย จนทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม ที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจนผูปกครอง
ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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การรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย
Perception of the Transferring in Educational Institutions towards
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18

Sonthaya Thuwakam1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัยอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษากระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
อําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย รวม 59
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาคนควาสรุปไดดังนี้
1. การรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พบวาขอที่มี
การรับรูต่ํา ดานกระบวนการภายนอก การรับรูเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีความพรอมดานบุคลากรที่
มีความรูความสามารถตอการจัดการศึกษา ดานกระบวนการภายใน การจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการ
ดํ า เนิ น งานและงบลงทุ น ให แ ก โ รงเรี ย นต อ งได รับ การอนุ มั ติ จ ากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ด า นกระบวนการ
แสดงออกการถายโอนสถานศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบสามารถแกปญหาครูไมครบชั้นและหา
เด็กเขาเรียนเพิ่มได
2. กระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานสํารวจความตองการ อยูใน
ระดับปานกลาง (𝜇= 3.16) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน อยูในระดับนอย
(𝜇=2.16)
คําสําคัญ: การรับรูการถายโอนสถานศึกษา
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Abstract
The objectives of this research were to study perception of the transferring in educational institutions
towards Siriwiangchai Municipality Wiangchai District Chiangrai Province and to study the process transferring
in Educational institutions. The population consisted of 59 respondents who were school administrators, teachers,
the Basic Education Committee Tool used to collect data was questionnaires. The data were analyzed by
percentage, mean and standard deviation. The results of the research were as follows :
1. Perception of the transferring in Educational institutions towards Siriwiangchai Municipality Wiangchai
District Chiangrai Province. school administrators, teachers and the Basic Education Committee lacked of
knowledge on Local governments must had personnel capable to Education management. The budgets must
approval with Local governments. The transferring in Educational institutions towards Local governments can
solve a problem with lack teachers and students
2. The opinion with the process transferring in educational institutions towards Siriwiangchai Municipality
Wiangchai District Chiangrai Province were at moderate level. When the opinions were considered by individual
aspect, It were found the highest of mean was requirement survey was at moderate level (𝜇= 3.16). The
lowest of mean was accredit an the transfer of Educational Committee was at low level (𝜇=2.16).
Keywords: Perception of the transferring in Educational institutions

บทนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นนอกจากกฎหมายกําหนดฐานะใหเปนนิติบุคคล มีการจัดโครงสราง
การปกครองออกเปนฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ จากการเลือกตั้งโดยประชาชนแลวยังกระจายอํานาจหนาที่ให
โดยกําหนดหนาที่หลักในการพัฒนาตําบล อีกทั้งใหอิสระในการกําหนดนโยบายการดําเนินกิจการของตนเองทั้งใน
ดานการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการจัดการใหบริการสาธารระแกประชาชน
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 โดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดขอบเขตและระยะเวลาการถายโอนภารกิจดานการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการ
อยูเดิมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมาตรา 16 บัญญัติใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน
ตําบล มีหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (9) การจัดการศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 มาตรา 29 บัญญัติไว
วา ใหสถานศึกษารวมกับชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดย
จัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน จึงเปนที่มาของการหวังที่จะดึงระบบการบริหารจัดการศึกษาใหเขามาอยูในความ
ดูแลขององค กรปกครองสว นท องถิ่น พระราชบั ญญั ติกํ าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ านาจให แก องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2549 ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการถายโอนสถานศึกษาโดย
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2548 เรื่องที่ 17 การถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแนวทางการถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหแก องคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอ ซึ่งเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 ทั้งนี้ การดําเนินการถายโอนจริงให
เปนไปตามหลักความสมัครใจของทั้งสองฝาย รวมทั้งคํานึงถึงความพรอมในการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ
การศึกษา และประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ จากกฎหมายที่ไดกลาวขางตน สรุปไดวาอํานาจและหนาที่ในการจัด
การศึกษา เปนภารกิจหนึ่งที่รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการจัดการศึกษาเหมือนกัน สอดรับกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่บัญญัติใหมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามสภาพความพรอม ความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นซึ่งในปจจุบันประเทศไทยมีการกระจายอํานาจทางการศึกษาในรูปของการ
ถายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูแลวสวน
หนึ่ง ทั้งนี้อาศัยกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดการศึกษาโดยใหอยูใน
รูปแบบการถายโอน หรือการจัดการศึกษาโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวม ทั้งในดานสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ อุปกรณทางการศึกษา ตามแตศักยภาพและความพรอมของแตละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่ง ซึ่งไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลขนาด
กลาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ภารกิจถายโอนดานการจัดการศึกษา มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจํานวน 1
แหงและการจัดสรรอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และวัสดุ ครุภัณฑ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4 โรง ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 4 โรง นักเรียนรวมกันทั้งหมด 288 คน โดยภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2559 จะยุบรวม 3 โรงเรียนเขาดวยกัน ซึ่งในปจจุบันเทศบาลตําบลสิริเวียงชัยไดแสดงความพรอมใน
การรั บ โอนสถานศึ ก ษาทั้ ง 4 ด า น คื อ ด า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ ด า นการบริ ห ารงานงบประมาณ ด า นการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป โดยไดรองรับไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2558–2562) ซึ่งใน
อนาคตหากภารกิจดานการจัดการศึกษาเปนภารกิจหลักที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยจะตองรับถายโอนสถานศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการ มิใชองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะขอจัดการบริหารสถานศึกษาหรือสถานศึกษาตองการ
ยายมาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็สามารถดําเนินการไดเลย หากผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการและขั้นตอนการถายโอนสถานศึกษาวาแตละขั้นตอนตองมี
องคประกอบอยางไร หรือตองดําเนินการอยางไรในการดําเนินการถายโอน หากทุกฝายขาดการรับรูในดานการถาน
โอนสถานศึกษา อาจเปนเหตุใหบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในสถานศึกษามีการตอตานหรือการไมยอมรับการจัด
การศึ กษาตามแผนการกระจายอํา นาจการบริ หารและการจั ดการศึก ษาให แก องคก รปกครองส วนทอ งถิ่ นตาม
แนวนโยบายแหงรัฐก็เปนได
จากปรากฏการณขางตน ผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรในกองการศึกษา เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จึงเกิดคําถาม
การวิจัยวาหากเทศบาลตําบลสิริเวียงชัยจะดําเนินการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย ผูบริหาร
โรงเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในการรับรูดานการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัยมีมากนอยเพียงใด ตลอดถึงผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความรูในกระบวนการถาย
โอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มากนอยเพียงใด
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กรอบแนวคิด
 กระบวนการถานโอนสถานศึกษา
- สํารวจความตองการ
- ทําหนังสือเปนทางราชการ
- การยื่นคําขอพรอมประเมิน
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
- เงื่อนไขการถายโอน
วิธีวิทยาการวิจัย

ความคิดเห็นตอการรับรูการถายโอน
สถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย ดังนี้
 การรับรู
- กระบวนการภายนอก
- กระบวนการภายใน
- กระบวนการแสดงออก

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม

วิธีการศึกษา
ประชากร
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 4 คน ครู จํานวน 23 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 32 คน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 59 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา และ
ตําแหนงมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) แบงออกเปน 5
ระดับ (Rating Scales)
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงขอเสนอแนะดานการถายโอน
สถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
การตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content
Validity) และความถูกตองของภาษา โดยใชเทคนิค IOC ซึ่งใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เปนผูพิจารณา
แบบสอบถามวา ขอคําถามแตละขอวัดไดตรงตามสิ่งที่ตองการวัดเนื้อหาหรือวัตถุประสงค มากนอยเพียงใด โดยใช
เกณฑการประเมิน ดังนี้
ใหคะแนน +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเนื้อหานั้น
ใหคะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเนื้อหานั้น
ใหคะแนน -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับเนื้อหานั้น
- Proceedings -

885

2. นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปรับปรุง แกไขให
เหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป
3. หลังจากแกไขปรับปรุงแบบสอบถามอยางละเอียดดีแลว เพื่อใหแบบสอบถามชุดนี้มีความเชื่อมั่น
(Reliability) สําหรับการศึกษา ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใชกับกลุมบุคคลที่มีลักษณะคลายกับกลุมเปาหมาย จํานวน 30
คน คือ ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชกับกลุมบุคคลที่มีลักษณะคลายกับกลุมประชากร จากนั้นผูวิจัยนําไป
วิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นรวมกันทั้งฉบับเทากับ 0.86 ซึ่งจัดวาแบบสอบถามชุดนี้มี
ความเชื่อมั่นสูงเหมาะสมที่จะนําไปใชในการศึกษาครั้งนี้
5. นําแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงในดานเนื้อหาและความเชื่อมั่นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาใหความ
เห็นชอบ แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดาํ เนินการเปนขั้นตอนตอไปนี้
1. บันทึกเสนอใหมหาวิทยาลัยพะเยา ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อขอความ
อนุเคราะหเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายที่กําหนดไว
2. นําหนังสือเสนอตอผูบริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การสงแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายผูวิจัยสงดวยตนเอง
4. การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 2
สัปดาห
5. ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 59 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดาํ เนินการดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร
3. การวิเคราะหขอมูลภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percents) แลวนําเสนอใน
รูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ
4. การวิเคราะหการรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
วิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percents) แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง พรอมกับคําบรรยายประกอบ
5. การวิเคราะหกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (𝜇) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) แลวนําเสนอในรูปแบบ ตาราง พรอมกับคําบรรยาย
ประกอบ
6. เกณฑการวิเคราะหขอมูล เมือ่ ไดคะแนนเฉลี่ยแลวนํา มาเปรียบเทียบกับ เกณฑประเมินคาคะแนนเฉลี่ย
การรับรูกระบวนการถายโอนสถานศึกษา สูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
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7. การวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด นําเสนอโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในรูปของความ
เรียง

ผลการศึกษา
จากผลการศึก ษา การรั บรูก ารถา ยโอนสถานศึก ษาสูเทศบาลตํ าบลสิ ริเวี ยงชัย อํา เภอเวี ยงชัย จัง หวั ด
เชี ย งราย มี ก ารเก็บ ข อมู ล จากกลุม เปา หมาย จํา นวน 59 คน โดยใช แ บบสอบถาม ซึ่ งข อ มูล ที่ ได วิ เคราะห จ าก
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้
จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรพบวา เปนเพศชาย จํานวน 34 คน (รอยละ 57.60) และเพศ
หญิง จํานวน 25 คน (รอยละ 42.40) อายุเฉลี่ยสวนใหญอยูในกลุมอายุ 50 ปขึ้นไป (รอยละ 74.60) ระดับการศึกษา
ส ว นใหญ อ ยู ใ นกลุ ม ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า (ร อ ยละ 64.40) และตํ า แหน ง กลุ ม เป า หมายส ว นใหญ อ ยู ใ นกลุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษา (รอยละ 54.20)

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาการรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย ผูศึกษาไดนําประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การรับรูกระบวนการภายนอกดานการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ยังขาดการรับรูเกี่ยวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีความพรอมดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถตอการจัดการศึกษามากที่สุด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ยังไมเห็นศักยภาพการดําเนินงานของ
บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลสิริเวียงชัยอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชัยชนะ อาจองค (2550)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมในการับการถายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลบัวตูม
อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา องคการบริหารสวนตําบลบัวตูม มีความพรอมอยูในระดับปาน
กลาง โดยดานที่มีความพรอมนอยที่สุดคือการบรรจุแตงตั้งครูในสถานศึกษา องคการบริหารสวนตําบลบัวตูมยังขาด
ประสบการณดานการบริหารจัดการศึกษาในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคลไมวาจะเปนการสรร
หาบุคลากรเขามาปฏิบัติงานทางการศึกษา การบรรจุแตงตั้ง การจัดสวัสดิการตลอดจนการใหออกจากงาน และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิสูตร บรรเจิดกิจ (2551) การถายโอนสถานศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย พบวา สวัสดิการสิทธิประโยชน และคาตอบแทนตาง ๆ ของบุคลากรทางการศึกษาที่
ไดรับกอนถายโอนและภายหลังการถายโอน ขาราชการครูไมมั่นใจวาหากโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
ไดรับสวัสดิการและสิทธิ์ประโยชนเหมือนเดิมตองใหมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการบัญญัติไวอยางชัดเจน
2. การรับรูกระบวนการภายในดานการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ยังขาดการรับรูการ
จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินงานและงบลงทุนใหแกโรงเรียนตองไดรับการอนุมัติจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งนี้อาจเปนเพราะกฎหมาย ระเบียบ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบอํานาจการอนุมัติการเบิกจาย
ใหแกสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูพิจารณาเห็นชอบ และการจัดสรรงบประมาณในดานการศึกษา
คอนขางไดรับนอย ซึ่งจะตางจากงบดานโครงสรางพื้นฐานจะไดรับจัดสรรจํานวนมาก ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับการเมืองใน
ทองถิ่นดวยสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ณรงคศักดิ์ เชื้อหมอ (2551)การศึกษานโยบายการถายโอนจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานกรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ผลจากการวิจัย พบวา บุคลากร
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ทางการศึกษามีความพึงพอใจในเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา (ขอ 14) และสนับสนุนทุนการศึกษา (ขอ
15) อยูในระดับนอย แสดงใหเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน จะตองสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการศึกษาใหมากและคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลสวด จะตองเสนองบประมาณเพื่อ
การศึกษาในแผนการใชจายงบประมาณประจําปและสนับสนุนใหผานขอบัญญัติของตําบล
3. การรับรูกระบวนการแสดงออกดานการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ยังขาดการรับรูการถาย
โอนสถานศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบ สามารถแกปญหาครูไมครบชั้นและหาเด็กเขาเรียนเพิ่มได
มากที่สุดทั้งนี้อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จัดการศึกษาเพียงศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมมีโรงเรียนในสังกัด
ซึ่งยังขาดประสบการณจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงยังไมมั่นใจวาจะสามารถแกปญหาครูไมครบชั้นและจะหาเด็กใหเขา
เรียนเพิ่มไดสอดคลองกับผลการศึกษาของศิริรัตน หงสทองสกุล (2552) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการ
ถายโอนสถานศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา ดานขีด
ความสามารถขององคกร กลุมตัวอยางสวนใหญเสนอแนะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษามีสวนรวม
ในการสรรหาคัดเลือก แตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาและโปรงใส กําหนดคุณวุฒิของบุคลากรที่จะเขามาปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาใหเหมาะสมและตรงตามความตองการของสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาความกาวหนาของบุคลากร
ทางการศึกษาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเดิมและพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 ทั้งนี้เพราะโอกาสความกาวหนาในชีวิตอันเปนความหวังของขาราชการครูทุกคน ความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพอันเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอนักเรียนอยางหลีกเลี่ยงไมได
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ตอกระบวนการถายโอน
สถานศึก ษาสูเทศบาลตํ าบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชั ย จังหวัดเชีย งราย โดยภายรวมอยู ในระดับ ปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาดานอายุของผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สวนใหญอยูในกลุมอายุ 50 ปขึ้นไป (รอย
ละ 74.6) อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหไมสนใจที่จะศึกษากระบวนการถายโอนสถานศึกษา ประกอบกับในปจจุบัน
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยจัดการศึกษาในรูปแบบศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทานั้น และดานงบประมาณพัฒนาการศึกษา
จัด สรรให เ พีย งรายการอาหารกลางวัน และอาหารเสริ ม (นม) เท า นั้ น สว นใหญ ยั ง มุง เน น ไปที่ ง บประมาณด า น
โครงสรางพื้นฐาน อาจสงผลใหขาดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของทองถิ่น สอดคลองกับผลการศึกษาของ
ประเสริฐ ทรงคํา (2554) ศึกษาปญหาการถายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
พบวา ประเด็นความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสมาพันธครูเชียงใหม เห็นวา องคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ยังขาดการจัดการศึกษาแบบมืออาชีพเนื่องจากบริบทการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหมขึ้นอยูที่ผูบริหาร ไมไดขึ้นอยูกับระบบ การทํางานมุงตอบสนองการเมืองมากกวา ดานความมี
อิสระในการตัดสินใจใชจายงบประมาณและการจัดซื้อ จัดจาง อาจเปนชองทางใหเกิดปญหาการทุจริตในการจัด
การศึกษาได อีกทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดมีภารกิจจํานวนมากที่ตองดําเนินการ อาจสงผลใหไมมีเวลาในการ
บริหารจัดการศึกษาไดอยางเต็มที่ ประกอบกับภายใตการถายโอนภารกิจตามที่รัฐกําหนดในปจจุบันนั้น ถึงแมวาของ
องคการบริหารสวนจังหวัดมีภารกิจหนาที่ตองดําเนินงานจัดการศึกษาใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด แตการที่
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาอยูเดิม ไมไดกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอม และสรางความรูความ
เขาใจในรูปแบบแนวทางที่ถูกตองชัดเจนในการบริหารจัดการศึกษาแกทองถิ่น จึงเปนปญหาตอการที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจะรับผิดชอบจัดการศึกษาใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไดโดยสมบูรณ และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานตามที่กําหนดไวได
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โดยการศึกษาในแตละดานมีประเด็นที่ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ดานสํารวจความตองการ พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความคิดเห็น
ตอกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ดานสํารวจความ
ตองการอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ โดยมากยังขาดการรับรูในการถายโอนสถานศึกษาตองขอความ
เห็นชอบจากสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิสูตร บรรเจิดกิจ (2551) การถายโอนสถานศึกษาใหแกองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น กรณี ศึก ษาจั ง หวั ดเชี ยงราย พบว า กระทรวงศึก ษาธิ การกํา หนดรู ปแบบการจั ด การศึก ษา
เหมือนกันทั้งประเทศ ทําใหไมสอดคลองกับความตองการของแตละทองถิ่นและวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน ในขณะที่
รูปแบบการบริหารจัดการในระดับทองถิ่นมีรูปแบบการบริหารจัดการและโครงสรางขององคกร ในสวนการบริหาร
การศึก ษาไมมี ความชัดเจน รูปแบบการจัดการศึกษาที่จัด ตองพิจ ารณาองคประกอบหลาย ๆ อย าง คือ ความ
ตองการและขอคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่น สภาองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรในสถานศึกษาที่จะโอน ตอง
พิจารณาขอมูล ขอเท็จจริงและศักยภาพของทองถิ่นประกอบ
2. ดานทําหนังสือเปนทางราชการ พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความ
คิดเห็นตอกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ดานทํา
หนังสือเปนทางราชการ อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยมากยังไมทราบวาหลักฐานที่ขอรับการ
ถายโอนสถานศึกษาตองมีมติของสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย ผูยื่นขอรับการถายโอนสถานศึกษา
ตองเปนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้อาจเปนเพราะการออกประชาคมหมูบาน โดยมากจะสอบถามแค
ปญหาดานความเปนอยูมากกวาจะเนนการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ อีกทั้งเทศบาลตําบลสิริเวียงชัยยังไมเคยทํา
ประชาพิ จ ารณ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและประชาชนในเขตพื้ น ที่ ด า นการรั บ รู เ กี่ ย วกั บ กระบวนการถ า ยโอน
สถานศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัย ณรงคศักดิ์ เชื้อหมอ (2551) การศึกษานโยบายการถายโอนจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน พบวา จากผลการศึกษาความ
พรอมอยูในระดับต่ํา ในปจจุบันจังหวัดนานมีการถายโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด
นาน 1 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อําเภอเวียงสา องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบานหลวงก็มีสิทธิ์
ขอรับถายโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดองคการบริหารสวนตําบลละ 1 โรงเรียน ถาองคการบริหารสวนตําบลนั้น
ไดผานการประเมินความพรอมจากคณะกรรมการประเมินความพรอม ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลสวดจําเปน
อย างยิ่ งที่ จะต องเร ง ปรั บปรุ งความพร อ มในแต ละตัว ชี้ วัด จะตอ งศึก ษารู ปแบบ บทบาทหน า ที่ ภารกิจ ตา ง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมกับสงเสริมสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลอื่น ไดเสนอเขารับ
การประเมินความพรอมและขอถายโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
3. ดานการยื่นคําขอพรอมประเมิน พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความ
คิดเห็นตอกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ดานการยื่นคํา
ขอพรอมประเมิน พิจารณาโดยภาพรวม อยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะกระบวนการ การยื่นคําขอพรอมประเมิน
เปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะรับโอนสถานศึกษาจะตองเปนผูรองขอ ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน
บุคลากรครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จึงไมไดใหความสําคัญที่จะศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการดังกลาว
สอดคลองกับผลงานวิจัย ณัชพล นิลนพคุณ (2553) การกระจายอํานาจ : ศึกษากรณีการถายโอนการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ขอจํากัดในการถายโอน พิจารณาไดจาก 1)
ความล า ช า ในการดํ า เนิ น การถ า ยโอน เนื่ อ งจากใกล ถึ ง กํ า หนดการถ า ยโอนการศึ ก ษาให สํ า เร็ จ ใน พ.ศ.2552
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กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกเกณฑและวิธีประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เมื่ อวัน ที่ 1 ตุล าคม 2547 2) การกํ าหนดหลักเกณฑ การถา ยโอนที่ เปน อุปสรรคตอ การถายโอน
หลักเกณฑสําคัญที่เปนอุปสรรคมากคือ การกําหนดโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 9 ประการที่ไมตองถายโอน 3) ปญหา
ความไมพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนใจรับถายโอนนอยลง
4. ดานแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา แสดง
ความคิดเห็นตอกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ดาน
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน พิจารณาโดยภาพรวม ดานแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน มีระดับการรับรูอยูในระดับ
นอยทุกขอจึงเปนที่นาสังเกตวาเพราะเหตุใด จึงไมใหความสําคัญและศึกษากฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือ
เปนกฎหมายที่ออกโดยกระทรวงตนสังกัด สอดคลองกับผลงานวิจัย สิบเอกสานุ นวนประโคม (2549) ศึกษาการขาน
รับนโยบายการถายโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูองคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาขาราชการครูในเขตพื้นที่
อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี พบวา ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการขานรับนโยบายของครูที่มีตอกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 กระบวนการและขั้นตอนของการถายโอนการศึกษาสูองคการบริหารสวนตําบล เห็นวาการถาย
โอนโรงเรียนใหกับองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการประเมินความพรอมในการถายโอนการศึกษา ควร
ประกอบดวยผูแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวนเทา ๆ กัน
5. ดานเงื่อนไขการถายโอน พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความคิดเห็น
ตอกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ดานเงื่อนไขการถาย
โอน อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียน บุคลากรครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ยังไมมี
ความเชื่อมั่นในศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาจะมีวิธีการบริหารและการจัดการศึกษา แผนการเตรียม
ความพรอมในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับระดับ ประเภทและรูปแบบการศึกษา อีกทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังขาดประสบการณในการจัดการศึกษา งบประมาณที่จะจัดสรรใหสถานศึกษาอยางเพียงพอ ตลอดจนขาดการวาง
แผนการจั ด โครงสร า งองค ก รภายในรองรั บ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา เมื่ อ รั บ ถ า ยโอนไปแล ว สอดคล อ งกั บ ผล
การศึกษา หิรัญ เกษทับทิม (2552) ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการภารกิจการถายโอนการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค พบวา ปญหาการบริหารจัดการภารกิจการถายโอน
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
รอยละ 60.95 พบวา ดานที่มีปญหาอันดับสูงสุด คือ ดานการพัฒนาระบบการจัดสรรรายไดเพื่อการศึกษา รองลงมา
คือ ดานการพัฒนาแผนการเตรียมความพรอมในการจั ดการศึก ษา และดา นการพัฒ นากระบวนการบริหารจั ด
การศึกษาและสอดคลองกับผลงานวิจัยมนัส อุดม (2551) ศึกษาการพัฒนากลยุทธการเตรียมความพรอมการถาย
โอนการศึ กษาสู องค กรปกครองสวนทองถิ่นขององคการบริห ารส วนตํา บลในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุ รี จั งหวั ด
กําแพงเพชร พบวา สภาพการเตรียมความพรอมการถายโอนการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ตามทัศนะของสมาชิกสภาและขาราชการสวน
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง อันนาจะเนื่องมาจากยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องการถายโอนการศึกษาและหลักเกณฑวิธีการประเมินความพรอมการถายโอน ถือเปนเรื่องใหมที่องคการบริหาร
สวนตําบลจะเปนผูรับผิดชอบงานดานการศึกษาซึ่งยังไมเคยดําเนินการมากอนนับตั้งแตจัดตั้งเปนหนวยงานองคการ
บริหารสวนตําบล เมื่อป พ.ศ.2538
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึ ก ษาการรั บรู ก ารถ ายโอนสถานศึก ษาสู เทศบาลตํ าบลสิริเวีย งชัย อํ า เภอเวี ย งชั ย จั งหวั ด
เชียงราย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดังนี้
1. เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ควรนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะการรับรู
การถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เพื่อสรางเอกสารการขอถายโอนสถานศึกษา ใหแกผูรับการถาย
โอนและผูถูกถายโอนจากพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของการถายโอนการศึกษา
2. องค กรปกครองสวนท องถิ่น ที่มีความตองการจะรับถ ายโอนสถานศึกษาตองมีความประสงคจั ด
การศึกษาเองในการยื่นขอรับการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อขอจัดการศึกษา และ
จะตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาที่เปนเอกภาพเพื่อใหผูบริหารโรงเรียน บุคลากรครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาเกิดความมั่นใจ ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมที่จะรับการถายโอน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ได ด ว ยความกรุ ณ าและความช ว ยเหลื อ อย า งดี ยิ่ ง จาก
รองศาสตราจารย ดร. เจิดหลา สุนทรวิภาต อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหความรู ขอแนะนํา และขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอการศึกษาคนควาดวยตนเอง ตลอดจนตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหการศึกษาครั้ง
นี้เสร็จสมบูรณไปดวยดี จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลสิริเวียงชัยทุกทาน ที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ชวยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และขอขอบพระคุณทุกทาน ที่ผูวิจัยไม
สามารถกลาวนามไดหมดในที่นี้ ที่ใหการชวยเหลือและใหกําลังใจตอการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ จนสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
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การศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาแมสลองใน สํานักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
A Student of the System of Caring Management in Measalongnai Education
Network, Chiang Rai Education Service Area Office 3
จีรศักดิ์ ถาแหลง 1* และ นันทิมา นาคาพงศ2
19

Jeerasak Thalang1* and Nanthima NakaPhong2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน 5 ดาน 1) ดานการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 4) ดานการปองกัน
ชวยเหลือและแกไข 5) ดานการสงตอนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ ครูผูสอนและผูบริหารในกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 123
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัยพบวา การศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย โดยมีดานการปองกันและแกไข
ปญหา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดานการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน และดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด
คําสําคัญ: การศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลอง
สํานักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

Abstract
The objective of the study was to A Study of the Administration of Student Support System in
Measalongnai Education Network, Chiangrai Education Service Office 3. The administration of student support
system consisted of 5 aspects: 1) knowing individual students 2) student selection 3) promoting and development
4) to prevent, help and resolve and 5) student referral. The sample consisted of 123 teachers and administrators
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in Measalongnai Education Network, Chiangrai Education Service Office 3. The instrument used in this research
was a 5-point rating scale questionnaire. The statistics used for data analyses included percentage, mean and
standard deviation (S.D.) by statistical package.
The results of the study were as follows: A Study of the Administration of Student Support System in
Measalongnai Education Network, Chiangrai Education Service Office 3 as whole 5 aspects was at the highest.
When considered individual aspects, to prevent, help and resolve was at the highest level, promoting and
development was at the high level and knowing individual students was at the lowest level
Keywords: A Student of the System of Caring Management, Measalongnai Education Network, Chiang
Rai Education Service Area Office 3.

บทนํา
มนุษยถือไดวาเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญมากที่สุดตอระบบการพัฒนาประเทศใหดําเนินไปในทิศทางที่
เหมาะสม การที่จะไดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพนั้น การศึกษาจะเปนตัวกําหนดทิศทางการพัฒนามนุษยไดเปนอยาง
ดี ทุก ๆ ประเทศ จึงไดใหความสําคัญกับระบบการศึกษาของประเทศของตนเองเปนสําคัญ ระบบการศึกษาของ
ประเทศใดที่มีศักยภาพและมีคุณภาพ ประเทศเหลานั้น ๆ ก็จะมีทรัพยากรมนุษยชวยผลักดันพัฒนาประเทศไดดีกวา
ประเทศที่ระบบการศึกษาที่ยังไมมีศักยภาพและคุณภาพ การพัฒนานักเรียนใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามที่สังคมมุงหวัง โดยผานระบบ
และกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสริม สนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและการ
ชว ยเหลือ ปญ หาต าง ๆ ที่เกิ ดขึ้ นกั บ นัก เรี ย นก็ เป น สิ่ง สํา คั ญประการหนึ่ ง ของการพั ฒนาเนื่ องจากสภาพสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากทั้งดานการสื่อสาร เทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ใน
เชิงลบก็ปรากฏเชนกัน เปนตนวาปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหาการแขงขันในรูปแบบตาง
ๆ ปญหาครอบครัวซึ่งกอเกิดความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวที่ไมเหมาะสม หรืออื่น ๆ ที่เปน
ผลเสียตอสุขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวของ ดังนั้น ภาพความสําเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให
เปนไปตามความมุงหวังนั้น จึงตองอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูในโรงเรียน
ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเปนหลักสําคัญในการดําเนินการตาง ๆ เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและ
เมตตาที่มีตอศิษย และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตงอกงาม
เปนบุคลที่คุณคาของสังคมตอไป
บทบาทของครูที่กลาวมานั้นคงมิใชเรื่องใหม เพราะมีการปฏิบัติกันอยางสม่ําเสมอและไดดําเนินการมานาน
แลวนับตั้งแตอดีตจนไดรับยกยองใหเปนปูชนียบุคคล แตเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการ
ทํางานอยางมีระบบที่มีกระบวนการทํางาน มีหลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิควิธีการ หรือการใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนแลว ความสําเร็จของงานยอมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผลดียอมเกิดขึ้นกับทุก
คนทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในการปฏิรูปวิชาชีพครู
ซึ่งเปนการพัฒนาครูใหเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพ และมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญและเกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของครูในการพัฒนานักเรียน คือ การมีความรัก เอื้ออาทร
เอาใจใส ดูแลนักเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีมนุษยสัมพันธและสุขภาพจิตที่ดี พรอมที่จะแนะนําและรวมกันแกปญหา
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ของนั ก เรี ย น แสดงให เ ห็ น ว า ครู ต อ งพั ฒ นาตนเองให เ ป น ครู มื อ อาชี พ นอกจากจะทํ า หน า ที่ ค รู ผู มี ค วามรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนแลวยังตองทําหนาที่อื่น ๆ ที่เปนการสนับสนุนหรือพัฒนา
นักเรียนใหมีคุณภาพ ทั้งดี เกง มีสุข ดังนั้น ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยาง
ยิ่งในการชวยยกระดับและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพื่อใหกาวไปสูทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพของประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงจั ดทําระบบการชวยเหลือนักเรียนเพื่อให มี
กระบวนการทํางานเปนระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน รวมทั้งวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือตาง ๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอันจะสงผลใหระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จโดยมีแนวคิดหลักในการดําเนินงาน คือ มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต เพียงแตใชเวลาและวิธีการที่ตางกัน เนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล
ดังนั้น การยึดนักเรียนเปนสําคัญในการพัฒนา เพื่อดูแลชวยเหลือ ทั้งดานการปองกัน แกไขปญหา หรือการสงเสริมจึง
เปนสิ่งจําเปน และความสําเร็จของงาน ตองอาศัยการมีสวนรวม ทั้งการรวมใจ รวมคิด รวมทําของทุกคนที่มีสวน
เกี่ยวของ ไมวาจะเปนบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผูปกครอง หรือชุมชน
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เปนกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาที่ตั้งอยูตามแนวตะเข็บชายแดน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ โดยนักเรียนสวนใหญเปน
ชาวเขาเผาตาง ๆ เชน เผาอาขา เผามูเซอแดง เผามูเซอดํา เผาลีซู เผาไทยใหญ คนไทยเชื้อสายจีน เปนตน อีกทั้ง
โรงเรียนภายในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน ยังอยูในสภาพแวดลอมที่สุมเสี่ยงตอการดูแล ปองกัน และ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางเต็มที่ จากสภาพแวดลอมที่อยูใกลกับชายแดนประเทศเพื่อนบาน และมีปญหาในเรื่อง
ของขบวนการคายาเสพติดตามแนวตะเข็บชายแดน ปญหายาเสพติดในชุมชนที่แพรระบาดในกกลุมนักเรียนและ
เยาวชน ซึ่งเปนปญหาที่ตองการไดรับการแกไขเปนอยางมาก แตก็ยังไมสามารถที่จะแกไขไดอยางจริงจังและบรรลุผล
สําเร็จเทาที่ควรจะเปน ดังนั้น การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่งที่จะสามารถ
ทําใหนักเรียนทุก ๆ คนภายในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน ไดรับโอกาสและไดรับสิ่งที่นักเรียนมีความ
ต อ งการในทุ ก ๆ ด า น ที่ พึ ง จะได รั บ จากสถานศึ ก ษา เพราะการดํ า เนิ น งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเป น
กระบวนการดําเนินงานที่มีแบบแผนและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการปฏิบัติ สามารถสงเสริมการพัฒนา ปองกันและแกไข
ปญหาตาง ๆ ใหกับนักเรียน ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางทางชาติพันธุของ
นักเรียน โดยยึดหลักการมีสวนรับผิดชอบ รวมคิด รวมปฏิบัติ รวมแกไขปญหาจากทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหมีทักษะการดําเนินชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน
ไดอยางมีความสุข
ดังนั้น ตองยอมรับอีกอยางวาในปจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก ในการดําเนิน
ชีวิต การใชเทคโนโลยีและการสื่อสารตาง ๆ จะสงผลกระทบทําใหเกิดความเจริญรุงเรืองตอสังคม แตวายังสงผล
กระทบอีกดานหนึ่งคือกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาอีกมากมาย เชน ปญหาครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ ปญหา
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้กอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงตอสังคมของประเทศอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
ดวยสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดมีความสนใจในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อเปน
แนวทางในการนําไปปฏิบัติใหเกิดผลดีตอโรงเรียนและนักเรียน จะไดทราบสภาพการบริหารงานซึ่งผลการวิจัยจะเปน
ประโยชนตองานที่รับผิดชอบ และเพื่อเปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะครูที่ปรึกษา ผูบริหารโรงเรียน จะไดนํา
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ผลของงานวิจัยไปปรับเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงการบริหารงานในโนโรงเรียนตอไป และสุดทายสามารถที่จะสงต อ
นักเรียนไปสูสังคม ใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (2) เพื่อเปรียบเทียบ
การบริหาร งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ประสบการณในการทํางาน

ตัวแปรตาม
การบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน 5 ดาน
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
2. ดานการคัดกรอง
3. ดานการสงเสริมและพัฒนา
4. ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข
5. ดานการสงตอ

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามประชากรและกลุมตัวอยาง

วิธีการศึกษา
ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนและผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2558 จํานวน 180 คน จํานวน 10 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของประชากรที่ใชในการวิจัย โดยนํา
จํานวนครูผูสอนและผูบริหารแตละโรงเรียน มาเปรียบเทียบจากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ
Krejcie and Morgan ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 123 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพบุคคล จําแนกเปน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณใน
การทํางาน เปนแบบตรวจคําตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารในบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใน 5 ดาน 1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการสงเสริมและพัฒนา
นักเรียน 4) ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข 5) ดานการสงตอนักเรียน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน ประมาณ
คา (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ ตามมาตราการวัดของลิเคอรท (Likert) ดังนี้
มากที่สุด ให 5 คะแนน
มาก
ให 4 คะแนน
ปานกลาง ให 3 คะแนน
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นอย
ให 2 คะแนน
นอยที่สุด ให 1 คะแนน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของครูผูสอนในการบริหารงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถามผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การ ดั ง นี้ ศึ ก ษาทฤษฏี แ ละงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบในการ
สรางแบบสอบถาม นําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา ตามกรอบแนวคิดของแบบสอบถาม จากนั้นสรางแบบสอบถามเสนอ
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย นํา
แบบสอบถามที่ไดปรับปรุงใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและเที่ยงตรงของเนื้อหาของแตละขอ
คําถาม โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของรายการขอคําถามและความมุงหมายของการวิจัย ไดคาความ
เที่ยงตรงเทากับ 1 ทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนําแบบสอบถามที่มีการ
ปรับปรุง แกไขสมบูรณแลวไปทดลองใชกับครูโรงเรียนบานเทอดไท กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไท สํานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาเชีย งราย เขต 3 จํา นวน 30 คน หาความเชื่ อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธี หาค า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Conbach, Alpha Coeffcient) โดยกําหนดคานัยสําคัญ (Significance) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 ไดคาเทากับ .688 สุดทายนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและความเชื่อมั่นไปใชกับครูผูสอนและผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อเก็บขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บรวบรวมข อ มู ล ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ ได ดํ า เนิ นการเก็ บรวบรวมข อ มู ล ดัง นี้ ผู ศึ กษาขอหนัง สื อ จาก
มหาวิ ทยาลัย พะเยา ถึ งผู อํ านวยการโรงเรี ยนในกลุม เครือ ข ายพัฒ นาการศึก ษาแมส ลองใน สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่ออนุญาตและความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนในสังกัด
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูวิจัยไดเก็บ
รวมรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามดวยตนเองใหกับครูผูสอนและผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแม
สลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จํานวน 123 ฉบับ และเก็บดวยตนเอง นําขอมูลจาก
แบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหขอมูล
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจัยนํามาวิเคราะหดังนี้
1. ขอมูลที่ไดรับจากตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
2. ขอมูลที่ไดรับจากตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารงานระบบ การดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใน 5 ดาน 1.) ดานการรูจ ักนักเรียนเปนรายบุคคล 2.) ดานการคัดกรองนักเรียน 3.) ดานการสงเสริมและ
พัฒนานักเรียน 4.) ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข 5.) ดานการสงตอนักเรียน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มาทําการวิเคราะหหาขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป และมีระดับผลการดําเนินงานการประเมิน ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2544 หนา 75)
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คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมายวา มีการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมายวา มีการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมายวา มีการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมายวา มีการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมายวา มีการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนอยที่สุด
การวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 ใช ANOVA : Analysis of Variance มาวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดรับจากตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคของครูผูสอนในการบริหารงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช การวิเคราะหเนื้อหาแบบ Content Analysis

ผลการศึกษา
1. ขอมูลสวนบุคคลของครูผูสอนและผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.66 และเปนเพศชาย
คิดเปนรอยละ 46.34 อายุ 31-35 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.15 รองลงมาอายุ 25–30 ป คิดเปนรอยละ 30.89
และอายุ 41 ปขึ้นไปนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 8.94 การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 48.78 และการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.22 มีประสบการณในการทํางาน 6–10 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.85 รองลงมา
16–20 ป คิดเปนรอยละ 14.63 และ 21 ปขึ้นไปนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 7.32
2. ความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารในบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน 5 ดาน 1) ดานการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 4) ดานการปองกัน
ชวยเหลือและแกไข 5) ดานการสงตอนักเรียน ไดผลการศึกษา ดังนี้ การศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
โดยรวมทั้ง 5 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 อยูในระดับมากที่สุด โดยมีดานการ
ปองกันชวยเหลือและแกไขมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.78 รองลงมาดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.77 และดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีคา
มากที่สุดคือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เทากับ 0.62 รองลงมาคือ ดานการสงตอนักเรียน เทากับ 0.60 และ
นอยที่สุด คือ ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข เทากับ 0.49
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.616 อยูในระดับมากที่สุด โดยการการบันทึกสรุปและรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนหองเรียนและมี
การบันทึกสรุปและรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนภาพรวมของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ
4.81 รองลงมามีการใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และมีการใชแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ (EQ)มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีคามากที่สุดคือ มีการเยี่ยมบาน
นักเรียน เทากับ 0.834 รองลงมา คือ มีการใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) เทากับ 0.750 และนอยที่สุด
คือ มีการบันทึกสรุปและรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนหองเรียน เทากับ 0.392
ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.515 อยูในระดับมาก
ที่ สุ ด โดยมี ก ารบั น ทึ ก สรุ ป และรายงานผลการคั ด กรองนั ก เรี ย นเป น ภาพรวม มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท า กั บ 4.79
รองลงมามีการวางแผนการคัดกรองนักเรียนจากขอมูลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 และ
การคัดกรองแยกกลุมนักเรียนเปนหองเรียนอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 4.71 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
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มีคามากที่สุดคือ มีการคัดกรองแยกกลุมนักเรียนเปนหองเรียนอยางชัดเจน เทากับ 0.597 รองลงมาคือ มีมีการ
บันทึกสรุปและรายงานผลการคัดกรอง นักเรียนเปนหองเรียน เทากับ 0.533 และนอยที่สุด คือ มีการวางแผนการคัด
กรองนักเรียนจากขอมูลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เทากับ 0.435
ดานการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.495
อยูในระดับมากที่สุด โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.95
รองลงมามีการพูดคุยใหคําปรึกษาเบื้องตนกับนักเรียนและบันทึกเปนลายลักษณอักษร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 และมี
การประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 4.71 คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีคามากที่สุด คือ มีมีการประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยาง
สม่ําเสมอ เทากับ 0.583 รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนานักเรียนโดยใหนักเรียนและผูปกครองมีสวน
รวม เทากับ 0.566 และนอยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณลักษณะที่พึงประสงค เทากับ 0.425
ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.488 อยูในระดับมากที่สุด โดยมีการประชุมและวางแผนการปองกันชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียนอยางตอเนื่อง
มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.87 รองลงมามีการประสานงานใหผูปกครองมีสวนรวมในการปองกัน ชวยเหลือ และ
แกไขปญหานักเรียนรวมกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 และมีการสรุปผลรายงานผลการปองกัน ชวยเหลือและติดตาม
แกไขปญหานักเรียนเปนลายลักษณอักษร มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 4.72 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีคามากที่สุด
คือ มีการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันใหความชวยเหลือและใหความรูนักเรียน เทากับ 0.574 รองลงมา คือ มีการ
สรุปผลรายงานผลการปองกัน ชวยเหลือและติดตามแกไขปญหานักเรียนเปนลายลักษณอักษร เทากับ 0.566 และ
นอยที่สุด คือ มีการประชุมและวางแผนการปองกันชวยเหลือและแกไข ปญหานักเรียนอยางตอเนื่อง 0.338
ดานการสงนักเรียนตอ โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.602 อยูในระดับ
มากที่สุด โดยมีการสงตอนักเรียนไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอกเมื่อโรงเรียนไมสามารถแกไขปญหาได มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
เทากับ 4.75 รองลงมามีมีการสงตอนักเรียนใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนเพื่อการชวยเหลือนักเรียน มีคาเฉลี่ย 4.71 มี
การบันทึกการสงตอและการชวยเหลือนักเรียนใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียน และมีการติดตามผลและรายงานผลการ
สงตอนักเรียนไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอกอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 4.61 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มี
คามากที่สุด คือ มีการติดตามผลและรายงานผลการสงตอนักเรียนไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอกอยางตอเนื่อง เทากับ
0.635 รองลงมา คือ มีการรายงานผลการชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง เทากับ 0.618 และนอยที่สุด คือ มีการสง
ตอนักเรียนใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนเพื่อการชวยเหลือนักเรียน เทากับ 0.554
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นครูผูสอน ผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จําแนกตามเพศ อายุ
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ปรากฏวา ไมแตกตางกัน
4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของครูผูสอนและผูบริหารในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา
นักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน เปนนักเรียนชนเผาตาง ๆ ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ
อาจทําใหเกิดปญหาในเรื่องการติดตอสื่อสารตาง ๆ ระหวางครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน อีกทั้งสภาพทาง
ภูมิศาสตรติดกับแนวชายแดน อาจเกิดปญหาของยาเสพติดที่ทะลักเขามาในประเทศ รวมถึงบุคลากรครูที่มีการ
โยกยายบอยครั้งในรอบปการศึกษา ทําใหไมเกิดความตอเนื่องในการทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรมีการ
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ติด ตามนั ก เรี ย นที่ เ ป น กลุ ม เลี่ย ง โดยอาจใช วิ ธี ก ารออกเยี่ ย มบ า นให บอ ยครั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป น การพบปะตั ว นั ก เรี ย น
ผูปกครอง จะไดทราบถึงปญหาที่แทจริงตอไป

สรุปผลการศึกษา
การวิจัย การศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสล
องใน สังกั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ครั้ งนี้ผู วิจั ย ไดส รุป อภิ ปรายผล และ
ขอเสนอแนะตามลําดับดับ พบวาการศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมในระดับมากที่สุด โดย
มีดานการปองกันชวยเหลือและแกไขมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน และดานการ
รูจักนักเรียนเปนราย บุคคลมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีคาสูงที่สุดคือ ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล รองลงมาคือ ดานการสงตอนักเรียน และต่ําที่สุด คือ ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข และถาแยกเปน
รายดานไดดังนี้ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยรวมอยูในระดับสูงที่สุด โดยการการบันทึกสรุปและรายงาน
ผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนหองเรียนและมีการบันทึกสรุปและรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
เปนภาพรวมของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมามีการใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และมีการใช
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ)มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีคาสูงที่สุดคือ มีการเยี่ยมบาน
นักเรียน รองลงมา คือ มีการใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และต่ําที่สุด คือ มีการบันทึกสรุปและรายงาน
ผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนหองเรียน ดานการคัดกรองนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีการ
บันทึกสรุปและรายงานผลการคัดกรอง นักเรียนเปนภาพรวม มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมามีการวางแผนการคัดกรอง
นักเรียนจากขอมูลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และการคัดกรองแยกกลุมนักเรียนเปนหองเรียนอยางชัดเจน มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีคาสูงที่สุดคือ มีการคัดกรองแยกกลุมนักเรียนเปนหองเรียนอยาง
ชัดเจน รองลงมาคือ มีมีการบันทึกสรุปและรายงานผลการคัดกรอง นักเรียนเปนหองเรียน และต่ําที่สุด คือ มีการวาง
แผนการคัดกรองนักเรียนจากขอมูลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนโดยรวม อยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมามีการพูดคุย
ใหคําปรึกษาเบื้องตนกับนักเรียนและบันทึกเปนลายลักษณอักษร และมีการประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาผูเรียนอย างสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ย ต่ําที่สุด คาส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ มีคาสูงที่สุด คือ มีมีการ
ประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางสม่ําเสมอ รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนานักเรียนโดยใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวม และต่ําที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณลักษณะที่
พึงประสงค ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด โดยมีการประชุมและวางแผนการ
ปองกันชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียนอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมามีการประสานงานใหผูปกครองมี
สวนรวมในการปองกัน ชวยเหลือ และแกไขปญหานักเรียนรวมกัน และมีการสรุปผลรายงานผลการปองกัน ชวยเหลือ
และติดตามแกไขปญหานักเรียนเปนลายลักษณอักษร มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีคาสูงที่สุด คือ
มีการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันใหความชวยเหลือและใหความรูนักเรียน รองลงมา คือ มีการสรุปผลรายงานผลการ
ปองกัน ชวยเหลื อและติ ดตามแก ไขป ญหานัก เรีย นเป นลายลัก ษณอั กษร และต่ํ าที่สุ ด คื อ มีการประชุม และวาง
แผนการปองกันชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียนอยางตอเนื่อง ดานการสงตอโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
การสงตอนักเรียนไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอกเมื่อโรงเรียนไมสามารถแกไขปญหาได มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมามีการ
สงตอนักเรียนใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนเพื่อการชวยเหลือนักเรียน มีการบันทึกการสงตอและการชวยเหลือนักเรียน
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ใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียน และมีการติดตามผลและรายงานผลการสงตอนักเรียนไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอกอยาง
ตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีคาสูงที่สุด คือ มีการติดตามผลและรายงานผลการสงตอ
นักเรียนไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอกอยางตอเนื่อง รองลงมา คือ มีการรายงานผลการชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง
และนอยที่สุด คือ มีการสงตอนักเรียนใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนเพื่อการชวยเหลือนักเรียน
ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญนํามาอภิปรายผลแยกเปนรายดาน ดังนี้
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวาอยูในระดับมากที่สุด เปนเพราะครูผูสอนและผูบริหารในกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการบันทึก
สรุปและรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนหองเรียน และมีการเยี่ยมบานนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียน
ประจําชั้น การเยี่ยมบานนักเรียนถือวาเปนการทําความรูจักตัวนักเรียนเปนรายบุคคล ครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษา
จะไดรูถึงสภาพความเปนอยูที่แทจริงของนักเรียน ผูปกครอง ครอบครัวและชุมชนของนักเรียนวาเปนอยางไร เปน
การศึกษานักเรียนแตละบุคคล เมื่อรูถึงฐานะความเปนอยูของนักเรียนแลว ครูก็จะสามารถใหความชวยเหลือกับ
นัก เรี ย นได อย า งถู ก ต อ ง นอกจากนี้ ครู ผู ส อนและผู บ ริ ห ารในกลุ ม เครื อ ข ายพั ฒ นาการศึ ก ษาแม ส ลองใน สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ยังมีการใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) เปน
เครื่องมือ ที่ใชในการคัดกรองปญหาสุขภาพจิตที่พบในเด็กนักเรียน เพื่อประเมินผลกระทบของพฤติกรรมเด็กนักเรียน
ที่จะเปนแนวทางในการวางแผนใหการแกไขตอไป มีการบันทึกและสรุปรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปน
หองเรียนและมีการบันทึกสรุปและรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนภาพรวมของโรงเรียน ดังที่ (กรม
สุขภาพจิต, 2544 หนา 22-33) ไดกลาวไวในคูมือการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ชวงชั้นที่ 1–ชวงชั้นที่ 2
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6) วา เพื่อใหไดขอมูลนักเรียนที่ครอบคลุมทั้งดานความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว
ควรใชวิธีการและเครื่องมือ คือระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) หรือวิธีการและเครื่องมืออื่น ๆ เชน
การสัมภาษณนักเรียน การศึกษาจากแฟมสะสมผลงาน การเยี่ยมบานการศึกษา ซึ่งก็สอดคลองกับการวิจัยของ
(ประภาศรี ศรีวงคพันธ, 2549) ไดศึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประถมศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวาโรงเรียนสวนใหญ มีการวางแผนในการจะทราบ
ขอมูลนักเรียนการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนการสัมภาษณนักเรียนรวมทั้งการจัดทําระเบียนสะสม (ปพ.8) และการ
บันทึกในสมุดบันทึกผลการเรียนรู (ปพ.5) เชน แฟมสะสมผลงาน
ดานการคัดกรองนักเรียน พบวาอยูในระดับมากที่สุด เปนเพราะครูผูสอนและผูบริหารในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการบันทึกสรุปและ
รายงานผลการคัดกรองนักเรียนเปนหองเรียน เพื่อเปนการพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน 2 กลุมคือ กลุมปกติ
และกลุมเสี่ยง/มีปญหาซึ่งโรงเรียนตองใหความชวยเหลือ ปองกันหรือแกไขปญหาตามแตกรณี และมีการจัดระเบียบ
และคัดกรองนักเรียนอยางเปนขั้นตอนโดยครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนจากจากระเบียนสะสม แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) และที่จัดทําเพิ่มเติม เชน การสังเกตพฤติกรรมอื่น ๆ ในหองเรียน การสัมภาษณและ
การเยี่ยมบานนักเรียน รวมทั้งใหมีการกําหนดเกณฑวาความรุนแรงหรือความถี่ของพฤติกรรมเทาใดจึงจัดอยูในกลุม
เสี่ยงหรือมีปญหา จะไดทําการชวยเหลืออยางเปนขั้นตอนและมีการปฏิบัติงานตามแผนอยางจริงจังตอไป ดังที่ (กรม
สุขภาพจิต, 2544 หนา 25) ไดกลาวไวในคูมือการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ชวงชั้นที่ 1–ชวงชั้นที่ 2 (ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6) วาโรงเรียนควรมีการประชุมครูเพื่อการพิจารณาเกณฑการจัดกลุมนักเรียนรวมกันเพื่อใหมี
มาตรฐานหรือแนวทางคัดกรองนักเรียนที่เหมือนกัน เปนที่ยอมรับของครูในโรงเรียน รวมทั้งใหมีการกําหนดเกณฑวา
ความรุนแรงหรือความถี่ของพฤติกรรมเทาใดจึงจัดอยูในกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (พงพุธ
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หมุดปน, 2543) ไดศึกษาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา ขาดการวางแผนการคัดกรองนักเรียนอยางเปนขั้นตอนและไมมีการปฏิบัติงานตาม
แผนอยางจริงจัง
ดา นการส ง เสริ ม พั ฒนาผู เ รีย น พบว า อยูใ นระดั บ มากที่ สุ ด เป น เพราะครู ผู ส อนและผูบ ริ ห ารในกลุ ม
เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมดานคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับนักเรียนนักเรียน เพื่อปลูกฝงการเรียนรูตาง ๆ ตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค นักเรียนจะไดสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางปกติสุข เชน กิจกรรมสงเสริมทักษะอาชีพตาง
ๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต กิจกรรมสงเสริมมารยาทไทย จิตอาสา เปนตน นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุม
ผูปกครองนักเรียนเปนรายหองเรียน โดยเฉพาะชวงเปดภาคเรียนใหมในแตละปการศึกษา เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ตอกันและรวมมือกันดูแลชวยเหลือนักเรียนระหวางบาน โรงเรียน และผูปกครอง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนานักเรียนโดยใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวม เชน กิจกรรมโฮมรูมเปนกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริม
นักเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได กิจกรรมโฮมรูมมีครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษาและมีนักเรียนเปนดั่งสมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกัน มีการประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางสม่ําเสมอโดยใหนักเรียน
และผู ป กครองมี ส ว นร ว มมี ก ารประเมิ น ผลและรายงานการจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม พั ฒ นาผู เ รี ย นอย า งสม่ํ า เสมอ
สอดคล องกับ งานวิ จัยของ (เดช สุ ธรรมปวง, 2542) ไดศึกษาการบริหารงานปกครองนัก เรียนในโรงเรีย นศึกษา
สงเคราะหเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมพบวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีการหารายไดระหวางเรียน
เชน ฝกอาชีพปลูกผักสวนครัว ปลูกไมผล เลี้ยงปลา เลี้ยงไก จัดทําอาหาร ขายของ งานประดิษฐ
ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขปญหา พบวาอยูในระดับมากที่สุด เปนเพราะครูผูสอนและผูบริหาร
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการ
ประชุมและวางแผนการปองกันชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและ
เกิดการชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียนไดอยางทันทวงที รวมถึงมีการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันใหความชวยเหลือ
และให ความรู นั กเรี ยน เพื่ อเป นเกราะปอ งกัน ปญ หาต า ง ๆ ที่ อ าจจะเกิด ขึ้ นกั บ นัก เรีย น ซึ่ งบางโรงเรี ยนในกลุ ม
เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน ไดรวมมือกับมูลนิธิตาง ๆ เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน มูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย เปนตน นอกจากนี้ยังมีการประสานงานใหผูปกครองมีสวนรวมในการปองกัน ชวยเหลือ และแกไขปญหา
นักเรียนรวมกัน เพื่อการจัดกิจกรรมสําหรับการปองและชวยเหลือปญหาของนักเรียน เชน กิจกรรมในหองเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมซอมเสริม เปนตน มีการประสานงานกับผูเกี่ยวของในการ
จัดกิจกรรมปองกันชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียน เพื่อขอความรวมมือจากครูทานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งการ
สนับสนุนของผูบริหารโรงเรียน เพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้น มีบันทึกใหคําปรึกษา การชวยเหลือแกไขปญหาเบื้องตนโดยจัดทํา
แบบบันทึกรายงานผลการดูแลชวยเหลือนักเรียนจากการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนการดูแลเอาใจใสนักเรียนที่มีปญหา
หรือปมดอย อีกทั้งโรงเรียนควรเก็บขอมูลของนักเรียนทุกคน คณะครูตองเห็นประโยชนของการแนะแนวและมีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (เกษม ดวงงาม, 2542) พบวามีการแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของนักเรียน โดยคณะครู อาจารย ฝายวิชาการ มีการแทรกกิจกรรมสงเสริมในระหวางเรียน มีการดูแลเอา
ใจใสนักเรียนที่มีปญหา หรือปมดอย นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (พงพุธ หมุดปน, 2543) ไดศึกษาการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา
โรงเรียนควรเก็บขอมูลของนักเรียนทุกคน คณะครูตองเห็นประโยชนของการแนะแนวและมีการยอมรับกันและกัน
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ดานการสงตอนักเรียน พบวาอยูในระดับมากที่สุด เปนเพราะครูผูสอนและผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการสงตอนักเรียนไปยัง
ผูเชี่ยวชาญภายนอกเมื่อโรงเรียนไมสามารถแกไขปญหาได เชน มูลนิธิตาง ๆ ที่ใหความชวยเหลือ นอกจากนี้ยังมีการ
สงตอนักเรียนใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนเพื่อการชวยเหลือนักเรียน มีการบันทึกการสงตอและการชวยเหลือนักเรียน
ใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียน ไปยังครูที่เกี่ยวของในการชวยเหลือนักเรียนตอไป เชน ครูฝายแนะแนว ครูฝายปกครอง
ครูประจําวิชา ครูฝายพยาบาล เปนตน ซึ่งเปนการสงตอภายใน มีการรายงานผลการชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง
มีการเชิญผูปกครองมาพบและแจงสาเหตุในการสงตอนักเรียนดวย ดังที่ (รวีวรรณ ชินะตระกูล 2539, หนา 27-28)
กลาวไวในหนังสือหลักการแนะแนว วากิจกรรมแนะแนวประกอบดวย 3 ทาง คือ (1) การแนะแนวทางการศึกษา เพื่อ
ชวยเหลือนักเรียนใหรูจักเขาใจเลือกศึกษาตามความสามารถของตน (2) แนะแนวอาชีพ มุงเนนชวยเหลือใหบุคคล
เลือกประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ ตลอดจนชวยเตรียมบุคคลเพื่อประกอบอาชีพ (3) แนะแนวสวนตัว
และสังคม ชวยใหพัฒนาดานสวนตัวและสังคม ดานความเปนอยู ความเจริญทางดานกายและจิตใจ อารมณที่มั่นคง
ปรับตัวเอง อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ปญหาที่พบในโรงเรียน คือ นักเรียนมีปญหาซับซอนเกินความสามารถที่
จะชวยเหลือได ความรวมมือในทีมงานมีนอยและการสงตอนักเรียนที่มีปญหา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (เพ็ญวิภา
พรหมสุวรรณ, 2547) ไดศึกษาการประเมินโครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา การสงตอนักเรียนที่ครูปรึกษาแกไขไมไดไปยังครูคนอื่นหรือครู
แนะแนว หรือครูปกครองก็ทําไดเปนบางครั้ง
ขอเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการวิจัย ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการวางแผนงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดทําขอมูลพื้นฐานนักเรียนเปนรายบุคคล มีการเยี่ยม
บานนักเรียน และมีการวางแผนการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อจัดกลุมนักเรียนใหสอดคลองกับความเปน
จริง
2. ควรมีการพูดคุยใหคําปรึกษาเบื้องตนกับนักเรียนและบันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยการประชุมและวาง
แผนการปองกันชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียนอยางตอเนื่อง และควรมีการสรุปผล เพื่อจะไดติดตามนักเรียนได
3. ควรมีการติดตามผลและรายงานผลการสงตอนักเรียนไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอกอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
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การศึกษาปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัด
พะเยา
A STUDY OF FACTORS EFFECTING ON DECISION TO STUDY THE VOCATIONAL
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ
รัฐ จังหวัดพะเยา 2. เปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจเขาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา 3. เปรียบเทียบปจจัยเกี่ยวกับ
การตัดสินใจเขาเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม กับประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัด
พะเยา ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียน นักศึกษา ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ทั้งหมด
1,094 คน ซึ่งผูศึกษาคัดเลือกขนาดของกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ไดกลุม
ตัวอยางในการศึกษาจํานวน 313 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบปจจัยเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา จําแนกตามหลักสูตร และประเภทวิชา โดยใช t-test
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ปจจัยดานความคาดหวัง ปจจัยดานหลักสูตรของสถานศึกษา ปจจัยดานภาพลักษณของ
สถานศึ ก ษา ป จ จั ย ด า นบุ ค ลากร ป จ จั ย ด า นเศรษฐกิ จ ป จ จั ย ด า นส ว นตั ว ป จ จั ย ด า นลั ก ษณะทางกายภาพของ
สถานศึกษา และปจจัยดานอิทธิพลตอการตัดสินใจตามลําดับ
ผลการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา
เมื่อจําแนกตามหลักสูตรพบวาไมแตกตางกัน แตเมื่อจําแนกตามประเภทวิชาพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การปจจั ยเกี่ ยวกั บ การตัดสินใจเขา เรี ยน
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Abstract
The purposes of this study were 1. To study the factors that affect the decision to study in Public
Vocational Education School in Phayao 2. To compare the factors that make the decision to study in vocational
certificate and high vocational certificate curriculum in Public Vocational Education School in Phayao 3. To
compare the factors that make the decision to study in Industry subject and commerce subject in Public
Vocational Education School in Phayao. The people that used in this research were 1,094 people : the first years
students in 2015 of vocational certificate curriculum in Public Vocational Education School in Phayao. The
researcher chose the size of group sample by using Multi – Stage Sampling. The researches got the group study
sample for 313 people. The instrument that used to collect the data were questionnaires.The researcher
analyzed the data by using frequency, percentage, average, standard deviation and comparing the factors that
affect the decision to study in Public Vocational Education School in Phayao the divided by curriculum and
subject by using T-Test
The result found that the factors that affect the decision to study in Public Vocational Education School
in Phayao – expectation, school is curriculum school is image, staff economic, personal, and school is physical
factor respectively – had an average in high level.
The factors that affect the decision to study in Public Vocational Education School in Phayao when
divided by curriculum were not difference, but when divided by subject it was difference in statistical
significance in 0.05 level.
Keywords: Factors Effecting the Decision to study

บทนํา
ตามมติที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ไดใหความเห็นชอบแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย พ.ศ. 2555-2574 เพื่อนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ.2555-2574) ไดระบุวัตถุประสงคไววา
เพื่อกําหนดแนวทางในการสรางภูมิคุมกันที่ดีใหกับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมไทยอยางยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศน “มุงสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่สมดุลและยั่งยืน และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดในแตละยุทธศาสตรดังกลาว พบวาแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574
โดยเฉพาะ ในยุทธศาสตรที่ 3 ไดใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมในดานการจัดหาและ
พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมใหมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ เพราะในปจจุบันเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางวา
ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนากําลังแรงงานใหเปนผูที่มีความรูและสมรรถนะสูง ประเทศนั้นจะสามารถ
ปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
อยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI, 2557 หนา 4) ประเทศที่ไดชื่อวาเปน
ประเทศพัฒนาแลว เปนผูนําดานเศรษฐกิจของโลก เชนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน ประเทศสิงคโป ลวน
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประเทศไทยจะหนีจากกับดักของประเทศกําลังพัฒนาอันยาวนานนี้ได
และมีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาอารยประเทศในโลกได ประเทศไทยไมมีทางเลือกมากนัก นอกจาก
- Proceedings -

906

จะตองสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคาและบริการใหมากขึ้นดวยการวิจัยและพัฒนาการออกแบบที่เปนนวัตกรรมของ
คนไทยมากขึ้น จําเปนตองมีความคิดสรางสรรคสินคาและบริการที่เปนของคนไทยใหมากขึ้น ซึ่งแนนอนประเทศไทย
ตองเพิ่มผลิตภาพหรือคุณคาในตัวสินคาที่เปนของคนไทยใหมากขึ้น การจะทําเชนนี้ไดประเทศไทยจะตองลดสัดสวน
ของการใชผูจบการศึกษาในระดับ ม.ตน (หรือต่ํากวา) ซึ่งเปนแรงงานระดับลางใหนอยลงและพยายามปรับปรุงอุป
สงคตอผูที่มีการศึกษาในระดับกลางคือ ม.ปลาย รวมถึง ปวช. ใหมากขึ้น (ยงยุทธ แฉลมวงษ และคณะ, 2555 หนา
12) เนื่องจากมีขอสมมติฐานในหมูนักเศรษฐศาสตรวาการศึกษาในระดับนี้ฝกอบรมเพิ่มทักษะไดงายสามารถปรับตัว
กับกระบวนการผลิตไดดีกวา เทาที่ผานมาผูประกอบการมีความตองการที่จะจางผูที่จบสายอาชีพมากขึ้นโดยเฉพาะ
ระดับ ปวช. แตผูปกครองกลับตองการใหบุตรหลานไดเรียนในสายสามัญมากกวาสายอาชีพ (เพื่อหวังใหลูกไดจบ
ปริญญาตรี) สัดสวนของผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีพเทากับ 66:34 ซึ่งมีสัดสวนอยูในระดับนี้มานานนับสิบปซึ่งก็
ยืนยันดวยผลการศึกษาของสํานักเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งก็พบวาสัดสวนนี้ไมดีขึ้นมีแตจะลดลงเชนในปการศึกษา
2557 ตอ 2558 นี้มีสัดสวนแยลงเหลือประมาณ 71:29 ซึ่งถายังปลอยใหเปนไปแบบนี้ปญหาการขาดแคลนแรงงานผู
จบสายอาชีพในระดับอาชีวศึกษาก็จะถึงขั้นวิกฤติ (ยงยุทธ แฉลมวงษ, 2557 หนา 2) ประเทศผูนําดานอุตสาหกรรม
การผลิต ผลิตสินคาที่ดี มีคุณภาพสงออกไปทั่วโลก เชนประเทศเยอรมันนี ประเทศญี่ปุนฯ ใหความสําคัญกับการฝก
อาชีพและการอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ มานิต คงเพ็ชร, 2548 (อางอิงใน ปวิณ พงษโอภาส, 2555 หนา 27 ) ได
เสนอวา ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญและเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวาประเทศใดที่มีทรัพยากรมนุษยที่ดี
และมีคุณภาพจะมีสวนชวยเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นพัฒนาไดอยางยั่งยืน การศึกษา เปนตัวชี้วัดระดับ
ความสําคัญ ความสามารถของทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะในสภาพการณปจจุบันของการดําเนินชีวิตมีการแขงขันกัน
สูงมากทํา ให มนุ ษย มีค วามจํ าเปน มากในการใฝห าความรู เพิ่ มเติม อยู ตลอดเวลา ดว ยเหตุ นี้จึ งทํ าใหก ารศึก ษามี
ความสําคัญและกอใหเกิดการแขงขันกันในกลุมผูเรียน เพื่อพัฒนาตัวเองใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ นําไปสูการ
แขงขันในชวงชีวิตวัยทํางาน การเลือกงาน อาชีพ ตําแหนงที่มีความเหมาะสม รายไดที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเปนที่ยอมรับ
ของเพื่อนฝูง ชุมชนและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเปนพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคน
สายอาชีพสูสากล จากสถิ ติ ผู ส มั ค รเข า เรี ย นสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาของรั ฐ ในสั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด พะเยา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหวางปการศึกษา 2554
ถึง ปการศึกษา 2558 (รายงานจํานวนผูเรียน สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา, 2558 หนา 6) พบวาจํานวน
ผูสมัครเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐจังหวัดพะเยา มีจํานวนนอยกวาเปาหมายการรับ จํานวนผูเรียนที่นอยนี้
มีผลกระทบตองบประมาณรายหัวที่รัฐบาลจัดสรรใหสถานศึกษาใชดําเนินกิจการบริหารของสถานศึกษา เชน ดาน
บุคลากร ดานการพัฒนาอาคารสถานที่ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียน
จํานวนผูเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาดังแสดงภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 เปาหมายการรับสมัครกับจํานวนผูเขาเรียน สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐจังหวัดพะเยา ระหวางป
การศึกษา 2554 ถึง ปการศึกษา 2558

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ
จังหวัดพะเยา (2) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจเขาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา (3) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยการ
ตัดสินใจเขาเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม กับประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัด
พะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
โดยการศึกษาตัวแปรตนและตัวแปรตามที่เกี่ยวของกับปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา
ตัวแปรตน
1. หลักสูตรการศึกษา
2. ประเภทวิชาที่ศึกษา

ตัวแปรตาม
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาเรียน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ตามรายละเอียดและ
ขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ที่ทําการสอนประเภทวิชา
อุตสาหกรรมและประเภทวิชาพานิชยกรรม จํานวน 4 แหง จํานวน 1,605 คน
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กลุมตัวยาง คือ นักเรียน นักศึกษา ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) โดยเปรียบเทียบกับตารางของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and
Morgan, 1970 : 607) แลวทําการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ไดกลุมตัวอยาง 313 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Reting Scale) รายดาน 8
ดาน ประกอบดวย (1) ปจจัยดานสวนตัว (2) ปจจัยดานอิทธิพลที่มีผลตอการตัดสินใจ (3) ปจจัยดานความคาดหวัง
(4) ปจจัยดานหลักสูตรของสถานศึกษา (5) ปจจัยดานภาพลักษณของสถานศึกษา (6) ปจจัยดานเศรษฐกิจ (7) ปจจัย
ดานลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา (8) ปจจัยดานบุคคล มีคาความสอดคลอง (Index of congruence : IOC)
รายขออยูระหวาง 0.66 ถึง 1.00 และคาความเชื่อมั่น 0.95
การวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ
สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจเขาเรียนระหวางหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปจจัยการตัดสินใจเขาเรียน
ระหวางประเภทวิชาอุตสาหกรรม กับประเภทวิชาพาณิชยกรรม ดวยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ t-test

ผลการศึกษา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 15 – 18 ป รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน ต่ํา
กวา 10,000 บาท ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ปจจัยดานความคาดหวัง รองลงมาคือ
ปจจัยดานหลักสูตรของสถานศึกษา และปจจัยที่มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุดคือ ปจจัยดานอิทธิพลตอการตัดสินใจ
การเปรียบเทียบระดับปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา
จําแนกตามหลักสูตร พบวาทุกปจจัยการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ไมแตกตางกัน
การเปรียบเทียบระดับปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา
จําแนกตามประเภทวิชาพบวาปจจัยการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 7 ปจจัย ไดแก 1. ปจจัยดานสวนตัว 2. ปจจัยดานอิทธิพลตอการตัดสินใจ 3.
ปจจัยดานความคาดหวัง 4. ปจจัยดานหลักสูตรของสถานศึกษา 5. ปจจัยดานเศรษฐกิจ 6. ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพของสถานศึกษา 7. ปจจัยดานบุคลากร และไมแตกตางกัน จํานวน 1 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานภาพลักษณ
ของสถานศึกษา

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ในภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
1. ปจจัยดานสวนตัว เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา
ในประเด็นนี้พิจารณาไดวาเปนเพราะผูเรียนมีแรงจูงใจในการศึกษาตอสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา
เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่วางไว สอดคลองกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 การ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดโดยรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาระบบ
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ทวิภาคี การจัดการศึกษาที่หลากหลายจึงทําใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพและนิสัยของผูเรียนที่ตองการวุฒิการศึกษา
ในสายอาชีพ และตองการนําความรูไปประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกกาญจน ศรี
สุรินทร และคณะ (2557) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชธานี
พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก คือ ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ปจจัยดาน
หลักสูตรและสถาบันการศึกษา
2. ปจจัยดานอิทธิพลตอการตัดสินใจ เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของรัฐ จังหวัดพะเยาพบวา ในประเด็นนี้พิจารณาไดวาเปนเพราะผูเรียนเลือกเรียนสถานศึกษาแหงนี้เพราะมีญาติจบ
จากสถานศึกษาแหงนี้ สอดคลองกับ รีดเดอร (Reeder, 1971) ขอผูกพัน (commitments) คือ สิ่งที่ผูกระทําเชื่อวาเขา
จะมีความผูกพันที่จะตองกระทําใหสอดคลองกับสถานการณนั้น ๆ ขอผูกพันจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการ
กระทําทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชญธัญญ อุนกาศ (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมของชนชาวเขา พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาเรียนในระดับสูง คือ
ญาติและผูปกครอง
3. ปจจัยดานความคาดหวัง เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัด
พะเยา ในประเด็นนี้พิจารณาไดวาเปนเพราะผูเรียนหวังวาเมื่อเรียนจบสถานศึกษาแหงนี้จะมีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
สังคม สอดคลองกับความตองการขั้นที่ 4 ของมาสโลว เปนความตองการที่จะใหคนอื่นยอมรับนับถือ มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจและมีสถานสภาพในสังคม มีความนับถือตัวเอง เปนลักษณะที่เรียกวา
Ego Needs ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิลาวัลย นามวงศ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนสารภีวิทยา จังหวัดเชียงใหม
พบวานักเรียนเห็นวาปจจัยดานความคาดหวังในการศึกษาตอระดับสูงเปนปจจัยที่เกี่ยวของในการตัดสินใจเลือกศึกษา
ในสายวิชาชีพ
4. ปจจัยดานหลักสูตรของสถานศึกษา เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ
รัฐ จังหวัดพะเยา ในประเด็นนี้พิจารณาไดวาเปนเพราะหลักสูตรของสถานศึกษาแหงนี้เปนสาขาที่ตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับพิสมัย วิบูลยสวัสดิ์ (อางใน ประดิษฐพงษ โตเจริญธรรม, 2555 : 20) การ
ตัดสินใจเปนกระบวนการเลือกทางเลือกที่มีอยูหลาย ๆ ทางเลือกเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนั้น เมื่อมี
การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งก็ถือวาเกิดการตัดสินใจขึ้นแลวอยางไรก็ตามการตัดสินใจและลงมือกระทําก็
ตอเมื่อไดรับรูขอมูลหรือคาดวาจะไดผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรชิสา กิจสุขฤกษ และคณะ (2557) ได
ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมพฤติกรรมการตัดสินใจเขาศึกษาอยูในระดับมากทุกดานและเมื่อพิจารณารายดาน
นักเรียนใหความสําคัญดานหลักสูตรของสถานศึกษามากที่สุด และยังสอดคลองกับ กนกกาญจน ศรีสุรินทร และ
คณะ (2557) การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชธานี พบวาปจจัย
ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษาอยูในระดับมาก
5. ปจจัยดานภาพลักษณของสถานศึกษา เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของรัฐ จังหวัดพะเยา ในประเด็นนี้พิจารณาไดวาเปนเพราะสถานศึกษาแหงนี้เปนสถานศึกษาที่ยอมรับของสังคม
สอดคลองกับฮิต (อางใน ธารินี พัชรเจริญพงศ: 2554 : 10) คานิยม (value standard) คือ สิ่งที่บุคคลยึดถือเปน
เครื่องชวยในการตัดสินใจ และกําหนดการกระทําของตนเอง คานิยมนั้นเปนลักษณะความเชื่ออยางหนึ่งแตมีลักษณะ
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ถาวรโดยเชื่อวาวิธีปฏิบัติบางอยางเปนสิ่งที่ตัวเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบ สมควรที่จะยึดถือและปฏิบัติมากกวาวิธี
ปฏิบัติอยางอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมธาวี สุขปาน (2555) ไดศึกษาปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียนกรณีศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี ผล
การศึกษาพบวาชื่อเสียงของสถานศึกษาที่เปนที่รูจักมาอยางยาวนานมีความสําคัญระดับมาก
6. ปจจัยดานเศรษฐกิจ เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา
ในประเด็นนี้พิจารณาไดวาผูเรียนเห็นวาหากเลือกเรียนสถานศึกษาแหงนี้จะมีโอกาสทํางานหารายไดระหวางเรียน
ซึ่ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ยของ ธนกฤต ยืน ยงเดชา (2554) ไดศึ ก ษาป จจั ยป จ จัย ที่ มีผ ลตอ การเลื อ กศึ ก ษาต อ
ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนอันดับหนึ่งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม พบวาคาครองชีพในการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความสําคัญในระดับมาก
7. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ในประเด็นนี้พิจารณาไดวา ผูเรียนเห็นวาบรรยากาศภายในสถานศึกษาแหงนี้มี
สภาพสวยงาม รมรื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชญธัญญ อุนกาศ (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือก
เรีย นระดับ อุด มศึก ษา มหาวิ ทยาลัย เชีย งใหมข องชนชาวเขา พบวา ปจ จัยด านมหาวิท ยาลั ยมี สิ่งแวดลอมและ
บรรยากาศที่นาอยูอยูในระดับปานกลาง
8. ปจจัยดานบุคลากร เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา
ในประเด็นนี้พิจารณาไดวา ครูสถานศึกษาแหงนี้มีความเชี่ยวชาญในสาขางานเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันและเจาหนาที่
สถานศึกษาแหงนี้มีจํานวนเพียงพอในการใหบริการแกนักศึกษาเจาหนาที่สถานศึกษาแหงนี้มีความรูความสามารถใน
หนาที่ งาน ของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรอัปสร บุบผา (2555) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ศึกษาตอในคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัย
ทางดานบุคคล ไดแก อาจารยมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่สอนเปนอยางดี อาจารยมีคุณภาพและมีการดูแล
เอาใจใสนักศึกษา และเจาหนาที่ใหบริการดายความเต็มใจ และรวดเร็ว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ศึกษาตอคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยูในระดับมาก
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัด
พะเยา
1. ผลการเปรียบเทียบปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา
จําแนกตามหลักสูตร พบวา ในภาพรวมทุกดานไมแตกตางกัน ในประเด็นนี้สอดคลองกับ ศวิตา ศรีชัยโรจน (2556)
ทัศนคติหรือความคิดเห็น หมายถึง ความพึงพอใจหรือความชอบหรือความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความคิด
ความรูสึก หรือพฤติกรรมตลอดจนแนวโนมการเกิดพฤติกรรม ทัศนคติเปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง แสดงวาผูเรียนมีทัศนคติตอสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา คลายกัน ซึ่งสอดคลองกับ พัฒนนค
วัชร นวมเฟอง (2555) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
เมื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ไมแตกตางกันใน
ทุกดาน
2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา
จําแนกตามประเภทวิชา พบวาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จํานวน 7 ดาน ไดแก 1.
ปจจัยดานสวนตัว 2. ปจจัยดานอิทธิพลตอการตัดสินใจ 3. ปจจัยดานความคาดหวัง 4. ปจจัยดานหลักสูตรของ
สถานศึกษา 5. ปจจัยดานเศรษฐกิจ 6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา และ 7. ปจจัยดานบุคลากร
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ยกเวนปจจัยดานภาพลักษณของสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เปาหมาย ความเชื่อ คานิยม
ความคาดหวัง นิสัยและธรรมเนียม ของนักเรียน นักศึกษา ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ไพรินทร สระแกว (2555) ได
ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีการ
จัดการเพชรเกษม เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย
เทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม พบวา นักศึกษาที่มีสาขาวิชาตางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตอโดยรวมและรายดาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค นคว าด วยตั วเองครั้ง นี้ สําเร็จ ลงด วยดี จากกการเอาใจใส และชว ยเหลือ อยางจริ งใจของ
อาจารย ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตัวเอง ซึ่งกรุณาเสียสละเวลา ใหคําแนะนํา
ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตัวเองเสร็จสมบูรณ ผูศึกษารูสึกถึงความกรุณา
ที่อาจารยมีตอผูศึกษาในครั้งนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ. โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ที่อนุญาตใหผูศึกษาเก็บขอมูล
ในสถานศึกษาที่ทานบริหารอยู ขอขอบพระคุณ ดร.สุนทร คลายอ่ํา นายธนิต ภัทรเดชานนท และนางสุวรรณา
พูลกลา ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญที่ไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนําและแกไข เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ขอขอบคุ ณ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาของรั ฐ จั ง หวั ด พะเยา ที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ ตอบ
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอบคุณเพื่อนรวมรุน สาขาบริหารการศึกษา รหัส 57 ทุกทาน ที่เปน
กําลังใจ ชวยเหลือ กันและกันดวยดีตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา และคณาจารย ทุก ท า น ที่ ส นับ สนุ น ให คํ าแนะนํา และเป น กํา ลั ง ใจ
ชวยเหลือ ในการทําการศึกษาคนควาดวยตัวเอง เลมนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี)
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การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน
ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
Comparision the Change Management of Social Network of the Doi Tung
School Group within the Chiang Rai Educational Service Area 3
นพดล ไขกา 1* และ นันทิมา นาคาพงศ 2
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23
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของ
โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 2.เพื่อ
เปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จําแนกตามการใชงานเครือขายสังคม
ออนไลน 3.เพื่อทราบปญหา และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน
ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ซึ่ง
กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนผูบริหารจํานวน 8 คน โดยใชการสุมแบบเจาะจง และครูผูสอนจํานวน 87 คน ของโรงเรียน
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ปฏิบัติงาน
สอนในโรงเรียนปการศึกษา 2558 ที่ไดมาโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางของเครซี่และมอร
แกน Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดั บ ในการวิเคราะหข อมูล ใชค อมพิวเตอร โปรแกรมสํา เร็จ เพื่ อคํา นวณหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที t-test
ผลการวิจัย พบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลนของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 การใชงานโปรแกรมไลน และ
โปรแกรมเฟชบุค ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการ
เตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดานการสื่อสาร ดานกระบวนการและเครื่องมือ ดานการเรียนรู ดานการวัดผล
และดานการยกยองชมเชยและใหรางวัล อยูในระดับมาก ทั้งสองโปรแกรม และการเปรียบเทียบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตามการใชงานเครือขาย
สังคมออนไลน ไมมีความแตกตางกัน
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คําสําคัญ: เครือขายสังคมออนไลน

Abstract
The purpose of Independent Study were as follows: comparision the change management of social
network of the Doi Tung School Group within the Chiang Rai Education Service Area 3. The samples were 87
teachers and 8 administrators at school in Doi Tung School Group within the Chiang Rai Education Service Area
3 in the academic 2015 . The research instruments were a questionnaire. The statistics used were frequency,
percentage, mean, standard deviation, and t-test analysis of variance.
The results showed that:
1. Change Management of Social Network Using the Line program and Facebook program. In summary,
it is to a large extent . Considering it was found that the preparation and behavior modification . At a high level
Both programs
2. The problems is performance competency, in order of priority, were; 1) Network problems in the
Internet is unavailable.; 2) Not connected to the Internet all the time. ; 3) Express operate an online social
network . Sometimes not read. The guidelines for the competency development, in order of priority, were: 1)
Add The distribution of Internet in schools.; 2) Improving Internet in schools; 3) Awareness about the use of social
networks
Keywords: Social Network

บทนํา
การปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษารอบสองของรัฐบาล
ประกอบดวย 3 เรื่องหลักคือ คุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษา และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดย
รัฐบาล มุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2557,วารสาร
การศึกษาไทย ปที่ 11 ฉบับที่ 116 หนา 31) สําหรับนโยบายของรัฐบาลที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา คือ
การเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1-2 ในโรงเรียนของรัฐ หรืออนุบาล 1-3 ในโรงเรียนเอกชน
ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช., กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ที่จะเนนใหโอกาสแกเด็กยากจน ผูดอยโอกาส
ทั้งเด็กพิเศษ เด็กชายขอบ หรือผูดอยโอกาสไดมีโอกาสเรียนอยางเต็มที่
นอกจากนี้แลวในการปฏิรูปการศึกษารอบสองนี้ ยังเนนการพัฒนาครู ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. การจัดตั้งสถาบันพัฒนามาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะชวยแกปญหา
การผลิ ต ครู ใ หม ใ ห มี คุ ณ ภาพมาตรฐานมากขึ้ น ส ว นครู เก า จะได รับ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพให สู ง ขึ้ น ขณะนี้ มี ห ลาย
หนวยงานที่มี สวนในการผลิตและพัฒนาครูที่วัดไร ขิงและแตละองคก รหลัก โดยอาจจะมีการรวมเปนหน วยงาน
มาตรฐานเดียวกัน และจัดระบบจูงใจใหคนเกงเขามาเรียนครูมากขึ้น
2. ขวัญกําลังใจครู รัฐบาลจะตั้งกองทุนพัฒนาชีวิตครู เพื่อชวยสวัสดิการ หนี้สินครู จัดระบบการประเมิน
วิทยฐานะใหม มีการวัดผลการประเมินไปที่ผูเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. โครงการคืนครูใหนักเรียน โดยจะจัดหาเจาหนาที่จํานวนหนึ่งในโรงเรียน เพื่อทําหนาที่ธุรการแทนครู
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4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีสวนในการพัฒนาครู พัฒนาผูเรียน สงเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตองมาคุยกันในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาใหมีทิศทางที่ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในปจจุบันการใชเทคโนโลยีเปนสิ่งจําเปนในการบริหาร จึงจําเปนที่ผูบริหารตองใชเทคโนโลยี ในการวางแผน
และการตัดสินใจโดยขอมูลและสารสนเทศตองมีความสอดคลองกับความตองการ (Requirement) มีความถูกตอง
(Accuracy) และมีความทันตอเหตุการณ (Timeliness) ในยุคขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Information
Technology) สังคมออนไลน (Social Network) มีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น เนื่องจากความเจริญทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้น สภาพสังคมปจจุบันในยุค สังคมออนไลน (Social Network) เปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วในขณะเดียวกัน นโยบายทางการการศึกษาก็ไดพั ฒนาใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้นการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจึงตองจัดใหสอดคลองกับนโยบาย
ทางการศึกษาความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางเหมาะสมและมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556-2559 ไดกําหนดพันธกิจขอที่ 3.
ของกระทรวงไววา สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช ICT ในทุกภาคสวน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางทั่วถึง เทา
เทียม และมีประสิทธิภาพ โรงเรียน ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐ หนวยงานหนึ่ง มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม และ
พัฒนาคน อันเปนกําลังสําคัญของชาติ ก็จะตองมีการนําเทคโนโลยีทางดาน ICT เขามาประยุกตใชในการบริหารงาน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการดําเนินงานขององคกรตอไป
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของ
โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อ
ทราบถึง สภาพ ปญหา และแนวทางแกไข ในการนํา เครือขายสังคมออนไลน เขามาใชในการบริหาร เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการดําเนินงานขององคกร

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จําแนกตามการใชงานโปรแกรม
เครือขายสังคมออนไลน
3. เพื่อทราบปญหา และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน
ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน
ประเภทของเครือขายสังคมออนไลน
1. การใชงานโปรแกรมเฟชบุค (Facebook)
2. การใชงานโปรแกรมไลน (Line)

การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช
เครือขายสังคมออนไลน
1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2) การสื่อสาร
3) กระบวนการและเครื่องมือ
4) การเรียนรู
5) การวัดผล
6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามประชากรและกลุมตัวอยาง
สมมุติฐาน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตาม
การใชงานเครือขายสังคมออนไลน มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของ
โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยเปน
การวิจัยเชิงคุณภาพมุงศึกษาถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน และเปรียบเทียบการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน โดยจําแนกตามเครือขายสังคมออนไลน กลุมตัวอยางที่ศึกษา
เปนผูบริหารจํานวน 8 คน โดยใชการสุมแบบเจาะจง และครูผูสอนจํานวน 87 คน ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน
ปการศึกษา 2558 ที่ไดมาโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and
Morgan , 1986 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หนา 43) ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อสอบถาม
ขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ (ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล
และเจษฎาพร ยุทธน วิบูลยชัย http://www.stou.ac.th,2556,สื่อออนไลน) โดยการใชงานเครือขายเครือขายสังคม
ออนไลน ประกอบดวย 1) พฤติกรรมการใชงานโปรแกรมเฟชบุค (Facebook) 2) พฤติกรรมการใชงานโปรแกรมไลน
(Line) ของผูบริหารและครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด เพื่อสอบถามปญหา และขอเสนอแนะ ในการใชงาน
เครือขายสังคมออนไลนของผูบริหารและครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ โดยนําคํานิยามศัพทเฉพาะที่มีอยูในตัว
แปรตามมาสรางแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารยที่ควบคุมเพื่อตรวจสอบ แนะนํา ปรับปรุง แกไขแลวหาความตรง (
Validity ) ความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดคา IOC มากกวา 0.67
ทุกขอ ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ( Reliability ) .75 การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1ใชความถี่ รอยละและนําเสนอ
ประกอบคําบรรยาย ตอนที่2 ใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และคาสถิติเปรียบเทียบ t-test

ผลการศึกษา
การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สรุปผลการวิเคราะห ดังนี้
1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูสอบแบบสอบถามเปนครูผูสอน รอยละ 91.60 และผูบริหาร รอยละ 8.40 สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ
61.10 เพศชาย รอยละ 38.90 ดานอายุ พบวา มีอายุระหวาง 30–40 ป รอยละ 53.70 รองลงมามีอายุชวง ต่ํากวา
30 ป รอยละ 31.60 ดานประสบการณ พบวามีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป รอยละ 41.10 รองลงมามี
ประสบการณในการทํางาน 5–10 ป รอยละ 38.90และดานวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวามีวุฒิการศึกษาสูงสุด อยูใน
ระดับ ปริญญาตรี รอยละ 66.30 รองลงมา อยูในระดับ ปริญญาโท รอยละ 27.40
2. ความคิดเห็นของ ผูบริหารและครู เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยใชเครือขายสังคมออนไลน
จําแนกตาม เครือขายสังคมออนไลน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน
ประเภทการใชงานโปรแกรมไลน พิจารณาภาพรวม พบวา มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคม
ออนไลน อยู ในระดับ มาก เมื่ อพิจ ารณารายดา น พบวา ดา นที่มี คาเฉลี่ย สูงสุ ด คื อ ด านการเตรีย มการและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อยูในระดับมาก รองลงมาคือดาน การสื่อสาร อยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ
ดาน กระบวนการและเครื่องมือ
2.1 การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน
2.1.1. ดานการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน สูงสุดไดแก การเปดรับการใชงาน
เครือขายสังคมออนไลน สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือ มีการแบงปนความรูในเครือขายสังคมออนไลน
2.1.2. ดานการสื่อสาร โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช
เครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน สูงสุดไดแก ใชเครือขายสังคมออนไลน ในการติดตอประสานงาน สวน
ขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือ แจงปญหาและขอเสนอแนะ ผานเครือขายสังคมออนไลน
2.1.3. ด านกระบวนการและเครื่ อ งมื อ โดยรวมพบว า อยู ใ นระดั บมาก ข อ ที่ มีก ารบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน สูงสุดไดแก ใชสื่อเทคโนโลยี รวมกับเครือขายสังคม
ออนไลน สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือ ใชเครือขายสังคมออนไลน รวมกับการประชุม สัมมนา
2.1.4. ดานการเรียนรู โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช
เครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน สูงสุดไดแก สมาชิกในองคกรยอมรับในการนําเครือขายสังคมออนไลน
มาใช สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือ มีการประเมินผลในการนําเครือขายสังคมออนไลนมาใช
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2.1.5 ดานการวัดผล โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช
เครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน สูงสุดไดแก มีการใช เครือขายสังคมออนไลน ติดตอสื่อสารกับบุคลากร
ทุกระดับในองคกร สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือ มีการประเมินผลการนําเครือขายสังคมออนไลน มาใชในการ
ดําเนินงานขององคกร
2.1.6 ดานการยกยองชมเชยและใหรางวัล โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน สูงสุดไดแก มีการสนับสนุนการนําเครือขายสังคม
ออนไลนมาใชในองคกร สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือ มีการสนับสนุน อุปกรณ เทคโนโลยี มาใชรวมกับเครือขาย
สังคมออนไลน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน
ประเภทการใชงานโปรแกรมไลน พิจารณาภาพรวม พบวา มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคม
ออนไลน อยู ในระดับ มาก เมื่ อพิจ ารณารายดา น พบวา ดา นที่มี คาเฉลี่ย สูงสุ ด คื อ ด านการเตรีย มการและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อยูในระดับมาก รองลงมาคือดาน การสื่อสาร อยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ
ดาน กระบวนการและเครื่องมือ
2.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค
2.2.1. ดานการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค สูงสุดไดแก การเปดรับการใชงาน
เครือขายสังคมออนไลน สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือ การใชงานเครือขายสังคมออนไลน ในการสรางงานใหม ๆ
และ มีการแบงปนความรูในเครือขายสังคมออนไลน
2.2.2. ดานการสื่อสาร โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช
เครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค สูงสุดไดแก ใชเครือขายสังคมออนไลน ในการติดตอประสานงาน
สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือ แจงปญหาและขอเสนอแนะ ผานเครือขายสังคมออนไลน
2.2.3. ด านกระบวนการและเครื่ อ งมื อ โดยรวมพบวา อยูใ นระดับ มาก ข อที่ มี การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค สูงสุดไดแก ใชเครือขายสังคมออนไลน ในการ
คนหาขอมูล และ ใชสื่อเทคโนโลยี รวมกับเครือขายสังคมออนไลน สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือ ใชเครือขายสังคม
ออนไลน รวมกับการประชุม สัมมนา
2.2.4. ดานการเรียนรู โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช
เครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค สูงสุดไดแก ใชเครือขายสังคมออนไลน เปนแหลงเรียนรู สวนขอที่มี
การบริหารต่ําสุดคือ มีการประเมินผลในการนําเครือขายสังคมออนไลนมาใช
2.2.5 ดานการวัดผล โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช
เครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค สูงสุดไดแก มีการใช เครือขายสังคมออนไลน ในการดําเนินงานจน
บรรลุ เ ปา หมาย ส ว นข อ ที่มี ก ารบริห ารต่ํ า สุด คื อ มี การประเมิ น ผลการนํ า เครือ ข า ยสั งคมออนไลน มาใช ใ นการ
ดําเนินงานขององคกร
2.2.6 ดานการยกยองชมเชยและใหรางวัล โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค สูงสุดไดแก มีการสนับสนุนการนําเครือขาย
สังคมออนไลนมาใชในองคกร และ มีการสนับสนุน อุปกรณ เทคโนโลยี มาใชรวมกับเครือขายสังคมออนไลน สวนขอ
ที่มีการบริหารต่ําสุดคือ มีการสรางแรงจูงใจในการนําเครือขายสังคมออนไลน มาใชในการดําเนินงานขององคกร
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู ผูสอน
ประเภทการใชงานโปรแกรมเฟชบุค พิจารณาภาพรวมพบวา มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคม
ออนไลน อยู ในระดับ มาก เมื่ อพิจ ารณารายดา น พบวา ดา นที่มี คาเฉลี่ย สูงสุ ด คื อ ด านการเตรีย มการและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อยูในระดับมาก รองลงมาคือดาน การสื่อสาร อยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ
ดาน กระบวนการและเครื่องมือ
3. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน จําแนก
ตาม เครือขายสังคมออนไลน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลนของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จําแนกตามเครือขายสังคมออนไลน ไมมีความ
แตกตางกัน

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ” โดยมุงศึกษา การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยแบงเปน 6 ดาน ตามแนวคิดของ (ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร
ยุทธน วิบูลยชัย http://www.stou.ac.th,2556,สื่อออนไลน) คือ 1. ดานการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2.
ดานการสื่อสาร 3. ดานกระบวนการและเครื่องมือ 4. ดานการเรียนรู 5. ดานการวัดผล 6. ดานการยกยองชมเชยและ
ใหรางวัล สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การศึกสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยพบวา การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน การใชงานโปรแกรมไลน และ โปรแกรมเฟชบุค ในภาพรวม พบวา อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดานการ
สื่อสาร ดานกระบวนการและเครื่องมือ ดานการเรียนรู ดานการวัดผล และดานการยกยองชมเชยและใหรางวัล อยูใน
ระดับมาก ทั้งสองโปรแกรม ที่เปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการวางแผนในการนํา
ระบบอินเตอรเน็ต เขามาใชในการสื่อสารมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (จารุณี มณีกุล, 2558)
ไดศึกษาเรื่องการใชเฟชบุคในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาการใชเฟชบุคในการจัดการเรียนการสอน
และเพื่อศึกษาการใชเฟชบุคในการสงเสริมการเรียนรู กลุมเปาหมายคือนักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน
12 คน ที่เรียนวิชา คอมพิวเตอรเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การใชเฟชบุคในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนพบวาผลรวมคะแนน
ชิ้นงานทั้งหมดคิดเปนรอยละ 89.72 อยูในระดับดีมาก ผูเรียนทุกคนมีผลงานระดับดีมาก
2. การเปรี ยบเทียบความคิด เห็น ของผูบริ หารและครูผู สอนเกี่ย วกับ การบริห ารการเปลี่ย นแปลงโดยใช
เครือขายสังคมออนไลน โดยจําแนกตามการใชงานเครือขายสังคมออนไลน พบวา ผูบริหารและครูผูสอน มีความ
คิดเห็นมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน จําแนกตามการใชงานเครือขายสังคมออนไลน ไม
มีความแตกตางกัน ที่ผลการศึกษาคนควาดังกลาวออกมาเชนนี้ อาจเปนเพราะผูบริหารและครูมีการใชสื่อสังคม
ออนไลน ในการติดตอสื่อสารอยูเปนประจําอยูแลว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (วิมลพรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะ
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สาธน, ชาญ เดชอัศวนง 2554) ไดศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุค (Facebook) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จํานวน 400 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช Facebook ความคาดหวัง การใชประโยชน และความพึงพอใจที่มีตอการ
ใช Facebook ผลการวิจัยพบวา 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีลักษณะทางประชากร
แตกตางกันมีพฤติกรรมการสื่อสารใน Facebook ไมแตกตางกัน 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกันมีการใชประโยชนจาก Facebook ไมแตกตางกัน 3. นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกันมีความพึงพอใจตอ Facebook ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. สามารถนําผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไปปรับใช เพื่อหาแนวทางในการนําเครือขายสังคมออนไลน มา
ประยุกตใชในการคนหาขอมูล
2. สามารถนําผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไปปรับใช เพื่อหาแนวทางในการนําเครือขายสังคมออนไลน มา
ประยุกตใชในการถายทอดความรู
3. สามารถนําผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไปปรับใช เพื่อหาแนวทางในการนําเครือขายสังคมออนไลน มา
ประยุกตใชในการประชุมสัมมนา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนการศึกษาคนควาที่อยูในรูปเชิงปริมาณ ใหขอมูลในเชิงตัวเลข เพื่อนํามา
วิเคราะหในเชิงสถิติ ดังนั้นในการทําวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาคนควาในเชิงคุณภาพ เชน การทํา Focus Group
, การสัมภาษณเจาะลึก ในกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถึง พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน ตอไป
2. ควรศึกษาคนควาในลักษณะนี้ แตเปรียบเทียบระหวางกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็ จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.นันทิม า นาคาพงศ ซึ่งเป น
อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกทานที่ไดใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย
ความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ดร.สุพิษ ชัยมงคล ผูอํานวยการโรงเรียนบานขาแหยงพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 นายไชยรัตน จินะราช ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 นางอรินลัทธ จันทรเลน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่กรุณาใหคําแนะนําแกไข ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา จนทํา
ใหการศึกษาครั้งนี้สมบูรณ และมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง ทุก
โรงเรียนที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ตอบคําถามอยางดียิ่ง ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว และเพื่อนรวมงานทุกคนที่เปนกําลังใจ
สําคัญในการศึกษาระดับมหาบัณฑิตอยางดีเสมอมา คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผู
ศึกษาคนควาขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทาน
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การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอําเภอพาน
A Comparative Study on Management of Child Development Centers of
LocalAdministrative Organizations in Phan District, Chiang Rai
จันทรเทพ บัวอินทร 1และ นันทิมา นาคาพงศ2
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Junthep buain1 and Nanthima Nakaphong2
บทคัดยอ
การวิ จัยนี้ มีวัต ถุประสงค เพื่ อศึกษาการบริห ารงานของศูน ยพัฒนาเด็ กเล็ก สังกั ดองค กรปกครองสว น
ทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และเปรียบเทียบการบริหารดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดาน
บุคลากร ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรม ตามหลักสูตร ดานการมีสวน
รวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จําแนกตามพื้นที่ตั้งของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนคณะผูบริหาร ผูอํานวยการกองการศึกษา หัวหนาสวน
การศึกษา หัวหนาฝาย นักวิชาการศึกษา ครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก จํานวน 179 คน โดยใชวิธีการไดจากการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan) จากนั้นทําการสุมแบบจับฉลาก
(Lottery) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ในการ
วิเคราะหขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จเพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ย (xˉ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบคาที t-test
ผลการวิจัย พบวา การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มากที่สุดไดแก ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จําแนกตามพื้นที่ตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่แบงเปนในเขตกับนอกเขต เฉลี่ยโดยรวมไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

Abstract
The purposes of this research were to study the management of Child Development Centers of Local
Administrative Organizations in Phan District, Chiang Rai, and compare on management of Child Development
Centers; personnel, buildings, cooperation and contribution from all sectors, and promotion of childhood
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development network by classifying the locations of child development centers. The samples were
administrators, directors of educational sections, heads of educational sections, heads of divisions, academic
service officers, teachers and staff who take care children for 179 people. The research used participants by
using sample size table of Krejcie and Morgan, and it was taken a random sampling through the lottery. The
instruments for data collection were five scales rating questionnaires, and it was analyzed though computer
program to calculate mean, S.D. and t-test.
The research was found that the Management of Child Development Centers of Local Administrative
Organizations in Phan District, Chiang Rai was in the high levels which the cooperation and contribution from all
sectors was in the highest levels. Comparison of Management of Child Development Centers of Local
Administrative Organizations in Phan District, Chiang Rai classified by the locations of child development centers
in all sections were not significantly.
Keywords: Management of Child Deveopment Centers

บทนํา
การศึกษามีความสําคัญมากตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะการศึกษานั้นเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหเกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถนําพาประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองขึ้นไดโดยการศึกษามีเปาหมายใหทุกคนเปนคนดี คน
เกงและมีความสุข ทุกคนตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับชั้นอยางทั่วถึงและตอเนื่องตลอดชีวิตตั้งแตเด็ก
จนเติบโตเปนผูใหญตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ไดกําหนด
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย คือ การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดู
และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบท
ของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐาน
คุณภาพชีวิตใหเด็กไดพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม ดังนั้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยซึ่งถือวาเปนการวางรากฐานการพัฒนาที่สําคัญของชีวิตมนุษยจึงควรมีจุดมุงหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
รองรั บ เพื่ อ ให เด็ ก ได พั ฒ นา ไปอย า งมี คุ ณ ภาพและในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ผู ป กครอง และครู ค วรให ค วามร ว มมื อ
ปรึกษาหารือ รั บทราบขอมูลและปญหาของกั นและกั นเพื่อเปนขอมู ลในการนําไปพัฒนาและแกไ ข จากผล การ
ดําเนินงานพัฒนาการศึกษาที่ผานมาพบวา ในระดับการศึกษาปฐมวัยยังไมสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดบรรลุ
ตามเปาหมายการจัดการศึกษาตาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2542, สื่อออนไลน) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหเด็กที่อยูในวัยเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงไดเทาที่ควร ไมวาจะ
เปนโอกาสและคุณภาพการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาโดยภาพรวม พบวา คนไทยทุกคนยังคนไทยทุกคนยังไมสามารถ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพกระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
พัฒนาเด็ก จึงไดเริ่มมีการตั้งจุดศูนยพัฒนาเด็กเล็กในหมูบาน ตําบล ตามความตองการและขีดความสามารถของ
ประชาชนมาตั้งแต พ.ศ. 2510 เพื่อรับเด็กเล็กในชนบทอายุระหวาง 3-6 ป เขารับการเลี้ยงดูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และใหอยูในความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ของคณะกรรมการพัฒนาเด็กและคณะกรรมการสภาตําบล โดยใหการ
ชวยเหลือและใหการสนับสนุนในดานวิชาการและงบประมาณ ในสวนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน รวมทั้ง
การฝ ก อบรมผู ดู แ ลเด็ ก และคณะกรรมการพั ฒ นาเด็ ก เพื่ อ ให บุ ค ลากรเหล า นี้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
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ประสิทธิภาพ แตเนื่องจากภายหลังไดมีพระราชบัญญัติการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลในป พ.ศ. 2537 และ
รัฐบาลไดมีน โยบายที่จะกระจายกิจกรรมการดําเนิ นงานศู นยพัฒ นาเด็ก เล็กใหแกองคการบริหารสวนตํ าบลที่ มี
ศักยภาพและความพรอม ไดมีสวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามกําลังและขีดความสามารถขององคการ
บริหารสวนตําบลนั้น ๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2541 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีสิทธิในการจัดการศึกษาได ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้ง แต ก ารศึ ก ษาระดั บ ก อ นประถมศึ กษาหรื อ การศึ ก ษาปฐมวั ย การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสามารถจัดการศึกษาใหแกผู
ที่อยูนอกระบบโรงเรียน ดวยการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตอันจะ
นําไปสูเปาหมายที่สําคัญของการศึกษาทองถิ่นคือ การสรางคน สรางชุมชน และสรางชาติ (กรมการสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น, 2550, สื่อออนไลน)
การจัดการศึกษาปฐมวัย จึงเปนภารกิจสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองบริหารจัดการและ
ดําเนินงานพัฒนาเด็กในทองถิ่นชุมชนใหเปนไปอยางมีคุณภาพและเหมาะสมตามวัย ตลอดจน เปนการแบงเบาภาระ
ของผู ป กครองและเป นพื้ นฐานสํ าหรั บการศึ กษาขั้ น สูง ต อไป ศู นย พัฒ นาเด็ก เล็ก จึง เปน จุด เริ่ม ตน ของการสร า ง
ทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาที่องคกรการปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กในชุมชน/ทองถิ่น
ใหมีความพรอมและศักยภาพตามวัย (กรมการสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2556, สื่อออนไลน) เพราะเปนที่ยอมรับ
ทางวิชาการแลววา การศึกษาปฐมวัยเปนการวางพื้นฐานของการพัฒนาทุกดานของบุคคล พื้นฐานดังกลาวครอบคลุม
การพัฒนาทางรางกายที่ตองเจริญเติบโตใหเต็มที่ตามวัยและมีความแข็งแรงสมบรูณ พัฒนาการทางสติปญญาที่ให
เด็กเกิดการรับรูสิ่งแวดลอมและประสบการณ พรอมทั้งสงเสริมการคิด พัฒนาการทางสังคมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อปฏิบัติตนใหสมกับวัย สังคมและเจตคติตาง ๆ ดวยเหตุนี้ กลาวไดวา การ
จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนาเด็กในวัยนี้มีความสําคัญยิ่งและสงผลไปถึงการพัฒนาในระยะ
ตอไปของชีวิต
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน มีเทศบาลตําบล จํานวน 2 แหงมีองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 14 แหง ซึ่งแตละตําบล มีความแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน เชน ในดานพื้นที่ ดานงบประมาณ ดานวัฒนธรรม
ประประเพณี และความแตกตางของพื้นฐานในการดํารงชีวิต ซึ่งผูปกครองสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง
ทั่วไป ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินการดําเนินงานตามมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ภายใต
การกํากับดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามนโยบายที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต 3-5 ป แตละแหงมีการดูแลพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ ตามการเจริญเติบโต
ตามวัยของเด็ก และมีการเตรียมความพรอมใหแกเด็กทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา
การบริหารงานที่ผานมาพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหงในอําเภอพานมีจํานวนเด็กลดลงทุกป โดยไม
ทราบสาเหตุ หรือ อาจเปนเพราะวาการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปญหา ผูปกครองจึงไดนําเด็กเขาไปเรียน
ในตัวเมืองซึ่งปจจุบันมีโรงเรียนอนุบาลเอกชน เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก จึงเปนทางเลือกของผูปกครองในการตัดสินใจ
นําบุตรหลานไปเรียนตอที่อื่น
จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน
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วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน
ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอกเขต

กรอบแนวคิด
สถานที่ตงั้ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ในเขต
- นอกเขต

การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ดานการบริหารจัดการศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
- ดานบุคลากร
- ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและ ความปลอดภัย
- ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
- ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
- ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ส
มมุติฐาน
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จําแนกตามพื้นที่ตั้งของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กที่แบงเปนในเขตกับนอกเขตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

วิธีการศึกษา
การวิ จัยนี้ เปน การศึกษาเปรียบเทีย บการบริ หารงานของศูนย พัฒนาเด็ กเล็ กสัง กัดองคก รปกครองสว น
ทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยการวิจัยเชิงคุณภาพมุงศึกษาถึงการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
เปรียบเทียบการเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย โดยแบงตามเขตที่ตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนผูบริหาร นายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็กโดยเทียบสัดสวนในเขต จํานวน 76 คน ผูบริหาร นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็กโดยเทียบสัดสวนนอกเขต
จํานวน 103 คน รวมกลุมตัวอยาง 179 คนจากนั้นทําการสุมแบบ (Loterry) ใหไดตามจํานวนกลุมตัวอยาง โดยใชเขต
ที่ตั้งเปนชั้นของเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม มี 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบ
แบบสอบถามแบบเลือกตอบตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และตําแหนง เปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check list)ตอนที่ 2 การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง
มาก และมากที่สุด เปนคําถามแบบเลือกตอบตามมาตรฐาน เฉพาะที่มีอยูในตัวแปรตามมาสรางแบบสอบถามแลว
นําเสนออาจารยที่ควบคุมเพื่อตรวจสอบและนํา ปรับปรุง แกไขแลวหาความตรง (Validity) ความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามและวัตถุประสงค ไดคา IOC มากกวา 0.67 ทุกขอ แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับองคการบริหารสวน
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ตําบลหวยชมพู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจํานวน 30 ฉบับ ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 0.81 นําแบบสอบถามที่ทํา
ลองใชแ ล ว มาปรั บ ปรุ ง แกไ ขแล วจั ด ทํ าแบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ เพื่ อ ใชเก็ บ ขอ มู ล จริง ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนการตอบคําถามแบบเลือกตอบ (check list) วิเคราะห โดยใช
คา ความถี่ และค า ร อ ยละนํ า เสนอประกอบคํา บรรยาย ตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปด แบบเปรี ย บเที ย บการ
บริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายโดยใชคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสถิติเปรียบเทียบ t-test

ผลการศึกษา
การบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหวาง
ศูนยพั ฒนาเด็กเล็กในเขตและนอกเขต ไดแก ดา นการบริห ารจัด การศูนย ดานบุคลากร ดานอาคาร สถานที่
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน จากทุกภาคสวน ดานสงเสริมเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลี่ยการบริหารโดยรวมไมแตกตางกัน

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเปรียบเทียบ การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงรายอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณารายดานการ
บริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ดานพบวา
ระดับของการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานบุคลากรรองลงมา คือดานอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สวนดานที่มีการบริหาร
ต่ําสุดคือดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1. การบริหารจัดการโดยรวมพบวา การบริหารจัดการนอกเขต มีคาเฉลี่ยสูงกวาการบริหารจัดการในเขต
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต โดยรวมพบวา มีการบริหารดานการบริหารจัดการยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับมากที่สุด ไดแก มีการติดตามเด็กที่เจ็บปวยขาด รองลงมาคือ
มีผูแทนผูปกครองเปนคณะกรรมการ และอัตราครูผูดูแลเด็กเหมาะสมกับจํานวนเด็กสวนดานที่มีการบริหารนอยที่สุด
คือมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอกเขต โดยรวมพบวา การบริหารอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับสูงสุด ไดแก อัตราครูผูดูแลเด็กเหมาะสมกับจํานวนเด็ก รองลงมา คือ มี
งบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ และมีการจัดทําระเบียนควบคุมความประพฤติสวนดานที่มีการบริหารนอย
ที่สุด คือ การติดตามเด็กที่เจ็บปวยขาดเรียน
2. ดานการบุคลากร
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองทองถิ่นอําเภอพานในเขต โดยรวมพบวา มี
บริหารงานดานบุคลากรอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับสูงสุดคือครูมีเทคนิคและ
จิตวิทยาดานการดูแลเด็กปฐมวัย รองลงมา คือ ครูมีความออนโยน พูดจาไพเราะเปนแบบอยางที่ดีกับเด็ก และครู มี
ความกระตือรือรนในการศึกษาหารความรูเพิ่มเติมสวนดานต่ําสุดคือ พนักงานทําความสะอาดมีความรับผิดชอบ ใน
การดูความสะอาด
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การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นอกเขต โดยรวมพบวา มีการบริหารดา นดานบุคลากร อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับสูงสุด ไดแก พนักงานทําความสะอาดมีความรับผิดชอบ
ในการดูแลความสะอาด รองลงมา คือ ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเด็กผูปกครองและชุมชนและครูมีความกระตือรือรน
ในการศึ กษาหารความรูเพิ่มเติม สว นดานที่ มีการบริหารต่ํา สุด คือ ครูมีก ารพัฒนาการจั ดการเรียนการสอนให
ทันสมัยอยูเสมอ
3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
โดยรวมพบวา มีการบริหารดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมาก ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในเขต เมื่อพิจารณารายขอ พบวาการบริหารอยูใน
ระดับสูงสุด ไดแกอาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรงตั้งอยูในพื้นที่ที่ปลอดภัย รองลงมา คือ การจัดหองเรียนใหเปน
ระเบียบเรียบรอยหองเรียนสะอาด อากาศถายเทสะดวก และหองรับประทานอาหารสะอาด ถูกสุขอนามัยสวนดานที่
มีการบริหารต่ําสุด คือ การจัดเครื่องเลนสนามมีเพียงพอ
ด า นอาคารสถานที่ สิ่ ง แวดล อ มและความปลอดภั ย นอกเขต โดยรวมพบว า ด า นอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับสูงสุด ไดแก อาคารเรียนมีความ
มั่นคงแข็ งแรงตั้ง อยูใ นพื้น ที่ที่ป ลอดภัย รองลงมา คื อ อาคารมี พื้นที่ ใชส อยเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติ
กิจกรรมของเด็ก และมีการจัดหองสนับสนุนการเรียนการสอน เชน หองสมุด สวนดานที่มีการบริหารนอยที่สุด คือ
การจัดบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กสะอาดมีที่ทิ้งถูกสุขลักษณะ และหองน้ําและสุขภัณฑเหมาะสมกับเด็ก
4. ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร
การบริหารงานดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตรในเขต โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบว า การบริห ารอยูใ นระดั บ สู งสุ ด คือ การสื่ อ สารแจ งให ผู ป กครองทราบเกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผล
ความกาวหนาของเด็กรองลงมา การใชสื่อในการจัดประสบการณใหแกเด็กตามความเหมาะสม และการใหความ
ชวยเหลือแกเด็กที่มีการพัฒนาการทางสติปญญาชาหรือมีปญหาทางการเรียนรู สวนดานที่มีการบริหารต่ําสุด คือ
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
การบริหารงานดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตรนอกเขต โดยรวมพบวา มีการบริหารดานวิชาการและ
กิจกรรมหลักสูตร อยูใ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาการบริหารอยูในระดับสูงสุ ด ไดแก การใหความ
ชวยเหลือแกเด็กที่มีการพัฒนาการทางสติปญญาชาหรือมีปญหาทางการเรียนรู รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมใหเด็ก
กลา สวนดานที่มีการบริหารต่ําสุด คือ การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนโดยภาพรวมแตกตางกัน
การบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต พบวา มีการบริหารดานการบริหารจัดการอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับสูงสุด ไดแก การประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ
เชน โรงพยาบาล วัด ชุมชน และการเชิญวิทยากรที่มีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกเด็ก รองลงมา คือ
ผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารและเปนตัวแทนเขารวม และการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนใน
สวนดานที่มีการบริหารต่ําสุด คือ การประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการจัด
การบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอกเขต โดยรวมพบวา มีการบริหารดานการมีสวนรวมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคสวน ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับสูดสุด ไดแก โรงพยาบาล
ชุมชนตรวจสุขภาพเด็กประจําปทุกคน รองลงมา คือ ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนา
- Proceedings -

928

เด็ ก เล็ ก ส ว นดา น ที่ มี ก ารบริ ห ารต่ํ าสุ ด คื อ การประสานความร วมมื อ กั บ หนว ยงาน/องค ก รที่ เกี่ ยวข อ ง เช น
โรงพยาบาล วัด ชุมชน
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในการบริหารในเขต พบวา มีการบริหารดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาการบริหารอยูโดยรวมอยูในระดับมาก และสูงสุ ด ไดแกมีการประสานงานเครือขายผูดูแลเด็กระดับอําเภอ
รองลงมามีการประสานเครือขายผูดูแลเด็กการประสานเครือขายผูดูแลเด็กระดับจังหวัด มีการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อสงเสริมเด็กรวมกันกับเครือขายผูดูแลเด็ก และนอยที่สุด มีการประสานเครือขายผูดูแลเด็กระดับภาค
การบริหารนอกเขต พบวา มีการบริหารดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาการบริหารอยูในระดับมาก และสูงสุด ไดแก มีการประสานงานเครือขายผูดูแลเด็กระดับอําเภอ รองลงมา มี
การประสานเครือขายผูดูแลเด็กระดับภาค การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสงเสริมพัฒนาเด็กรวมกันกับเครือขาย
ผูดูแลเด็กและต่ําสุด มีการประสานเครือขายผูดูแลเด็กระดับจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกฤติกา อินสาม
(2556) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาเรื่องแนวทางการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยแบบสอบถามกับผูบริหาร ครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยใชเครื่องมือใชวิธีหาคาเฉลี่ย (xˉ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกรายดานและรายขอใน
การแปลผลขอมูลผูวิจัยใชเกณฑในการแปลผล โดยนําคะแนนเฉลี่ย (xˉ ) จําแนกรายดานและรายขอไปเทียบกับเกณฑ
การแปลผลความหมาย เปนชวงระดับคะแนนตามเกณฑ ผลการวิเคราะหงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา 1) ดานบุคลากร
และแนวทางการบริหารจัดการ ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2)
ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดตั้งใหสภาพแวดลอมอยูในพื้นที่ซึ่งมี
ขนาดที่เหมาะสม บริเวณศูนย ฯ 3) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีการสงเสริมปลูกฝงดานคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กและมีการปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง สื่อที่ใชในการเรียนการสอนเปนสื่อที่มีความปลอดภัยและชวย
กระตุนความสนใจใหแกเด็ก ผูดูแลเด็กมีความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการ
นํ า เทคโนโลยี ทีทัน สมั ย มาปรั บ ประยุ ก ต ใ ช ใ นการจั ด ประสบการณ ไ ด อ ย า งเหมาะสมตามวั ย เพื่ อ ช ว ยให เด็ ก ได
พัฒนาการเรียนรูและมีความสุขกับการเรียนการสอนไดอยางเต็มศักยภาพ 4) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน
จากชุมชน ควรมีการขอความรวมมือในดาน การระดมทรัพยากรและการจัดตั้งกองทุนในทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมถึงมีการประชาสัมพันธถึงผูปกครองไดทราบขาวสารอยางสม่ําเสมอและควรจัดให
ผูปกครองและชุมชนไดแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมหรือดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมีการจัดการฝกอบรม
เพื่อใหความรูแกประชาชนในทองถิ่นที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงาน
2. การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนก
ตามที่ตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็กระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอกเขต พบวา อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน ดานสูงสุดคือดานบุคลากร รองลงมาคือ ดานอาคาร
สถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเทากันสวนต่ําสุดคือดานการ
บริหารจัดการศูนย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขเกษม แกวประสงค (2556) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษา สภาพ
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูนําชุมชน
ในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบานตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการมีสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ใชเครื่องมือในการวิจัยเปน แบบสอบถามนําขอมูลไปวิเคราะหโดย
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ใชความถี่และรอยละ ผลการวิจัยพบวาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตา อํ าเภอขุน ตาล จังหวัดเชียงราย สรุป ในภาพรวม สภาพการมีสว นรวมของผูปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ดานวิชาการอยู
ในระดับมาก สภาพการมีสวนรวมของผูนําชุมชนการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานตา
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยูในระดับมากที่สุด วิรัตน ทอง
วิจิตร (2553) ศึกษาการเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชน:
ศึกษาเฉพาะเทศบาลตําบลเทพราชวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชน 2) เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชน โดยใชแบบสอบถามกับผูปกครองในเขตเทศบาลตําบลเทพราช จากการผล
วิจัยสรุปได การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชนโดย
ภาพรวมรายดานภาพรวมมีความตองการทางดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รองลงมา คือ ดาน
ความปลอดภัยและบริหารจัดการ ถัดไปคือดานวิขาการและกิจกรรมหลักสูตร ลําดับสุดทายคือดานการมีสวนรวม
และสนับสนุนจากชุมชน และจากการเปรียบเทียบการกําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา ผูปกครองในเขตเทศบาล
ตําบลเทพราชที่มีบุตรหลานอายุไมเกิน 4 ปที่เพศตางกัน มีความตองการในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของชุมชนไมแตกตางกันยกเวนดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเมื่อจําแนกอาชีพพบวา มีความตองการเกี่ยวกับการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชนโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
ผลการวิเคราะหการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ นอํา เภอพาน จํา แนกตามที่ตั้ง ระหวางศูนย พัฒนาเด็ กเล็ กในเขตกับศู นยพั ฒนาเด็ก เล็ก นอกเขตไมมี ความ
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขเกษม แกวประสงค (2556) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษา สภาพ ปญหาและ
แนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูนําชุมชน ในการจัด
การศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบานตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อ
ศึกษาสภาพ และปญหาการมีสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ใชเครื่องมือในการวิจัยเปน แบบสอบถามนําขอมูลไปวิเคราะหโดยใช
ความถี่และรอยละ ผลการวิจัยพบวา สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สรุปในภาพรวม สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนใน
การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ดานวิชาการอยูในระดับ
มากสภาพการมีสวนรวมของผูนําชุมชนการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบานตา อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงรายดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยูในระดับมากที่สุด วิรัตน ทองวิจิตร (2553)
ศึกษาการเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชน:ศึกษาเฉพาะ
เทศบาลตําบลเทพราชวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามความตองการของชุมชน 2) เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามความตองการของชุมชน โดยใชแบบสอบถามกับผูปกครองในเขตเทศบาลตําบลเทพราช จากการผลวิจัยสรุปได
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชน โดยภาพรวมรายดาน
ภาพรวมมีความตองการทางดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รองลงมา คือ ดานความปลอดภัย
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และบริหารจัดการ ถัดไป คือ ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ลําดับสุดทาย คือ ดานการมีสวนรวมและสนับสนุน
จากชุมชน และจากการเปรียบเทียบ การกําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา ผูปกครองในเขตเทศบาลตําบลเทพราช
ที่มีบุตรหลานอายุไมเกิน 4 ปที่เพศตางกัน มีความตองการในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สว นท อ งถิ่ น ของชุ ม ชนไม แ ตกต า งกั น ยกเว น ด า นการมี ส ว นร ว มและการสนั บ สนุ น จากชุ ม ชนแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเมื่อจําแนกอาชีพพบวา มีความตองการเกี่ยวกับการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 3) ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพานจําแนกตามที่ตั้งระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งในเขตกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ตั้งนอกเขตไมมีความแตกตางกัน
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การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
A Comparative Study of School Management following the Project of the
Buddhist Way of Primary Educational Schools in Doi Luang District under
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3
ยุภาพร สาคุณ 1 และ นันทิมา นาคาพงศ2
25

Yupapron Sakhun1 and Nanthima Nakaphong2
บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอย
หลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามขนาดโรงเรียนในอําเภอดอยหลวง ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดาน
การเรียนการสอน ดานบรรยากาศ และปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้เปนผู บริหารและครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 63 คน โดยใชวิธีการไดจากการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี่ และมอรแกน Krejcie and Morgan จากนั้นทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified
random sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใน
การวิ เคราะหข อมูล ใชคอมพิวเตอรโ ปรแกรมสํ าเร็ จ เพื่ อคํา นวณหาความถี่ รอยละ ค าเฉลี่ย (xˉ) ค าเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที t-test
ผลการวิ จั ย พบว า การบริ ห ารโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในอํ า เภอดอยหลวงสั ง กั ด
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียน
การสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มากที่สุด
ไดแก ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต และการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จําแนกตามขนาดโรงเรียนในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ขนาด
กลางกับขนาดเล็กโดยเฉลี่ยทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
This purposes of this research 1) Study the management of the Budddhist way school of primary
education in Doi Luang District in Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 2) Compared the primary
school management of Buddhist Way Schools due to the size of schools in Doi Luang in capability, fundamental
life skills, teaching, environment and interaction and management. The samples of this research were
administrators and teachers who was responsible for the Buddhist way project totally 63 participants by using
sample size table of Krejcie and Morgan, and it was taken a random sampling through the lottery. The
instruments for data collection were five scales table questionnaires, and it was analyzed though computer
program to calculate mean, S.D. and t-test.
The research was found that the management of Buddhist way schools in primary education in Doi
Luang District under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 in capability, fundamental life skills,
teaching, environment and interaction and management were in the high level. Further, the fundamental life
skills was in the highest level while the comparison of the management of Buddhist way schools in primary
education due to the size under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 in the average of all fields
was at .05.
Keywords: Buddhist Oriented Schools Administration

บทนํา
สังคมโลกในปจจุบันกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งการแขงขัน
กันในทุก ๆ ดาน ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม สิ่งแรกที่ตองเรงรีบ
ดําเนินการ ในขณะนี้ คือ การสรางคนที่มีคุณภาพ มากกวาการกอสรางถาวรวัตถุที่มีราคาแพง การสรางและพัฒนา
คนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีปญญา พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
การศึกษานับเปนหัวใจสําคัญของการเตรียมความพรอมทุกประเทศใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา และ
หลายประเทศใชเปนนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ สําหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกัน ไดใหความสําคัญตอ
การศึกษาเปนอันดับแรก ๆ (อุษา ชูชาติและลัดดา อินทรพิมพ, 2558, หนา 1-2)
โรงเรียนเปนสถาบันทางการศึกษา เปนแหลงเรียนรูสําคัญ ที่สามารถพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูควบคูกับความมีคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขในปการศึกษา 2546 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหม ๆ เพื่อเปนการ
จัดการการเรียนรูตามความแตกตางที่หลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติในปจจุบัน
โดยไดกําหนด การพัฒนาโรงเรียนใน 5 รูปแบบ ไดแก
รูปแบบที่ 1 โรงเรียนในกํากับของรัฐ
รูปแบบที่ 2 โรงเรียนวิถีพุทธ
รูปแบบที่ 3 โรงเรียนสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
รูปแบบที่ 4 โรงเรียนสองภาษา
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รูปแบบที่ 5 โรงเรียนใช ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู
โรงเรียนวิถีพุทธจึงเปนรูปแบบของการพัฒนาโรงเรียนรูปแบบหนึ่ง ที่ไดถูกกําหนดใหมีขึ้นเพื่อการพัฒนา
ความเปนคนที่สมบูรณ เปนคนดี คนเกง และสามารถอยูในสังคมไดอยางสงบสุขโรงเรียนวิถีพุทธ เปนโรงเรียนระบบ
ปกติทั่วไป ที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช หรือประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2546, หนา 4) เปนการมุงเนนการพัฒนาการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและเนนความสําคัญทั้งความรูและ
คุณ ธรรม ซึ่ ง สอดคลอ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ การศึก ษาแห ง ชาติพุ ท ธศั กราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 และ 23
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 11) ที่จัดการเรียนรูมุงสูการพัฒนาผูเรียนโดยเนนการจัดสภาพทุก ๆ ดาน เพื่อ
สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือ การอยูใกลชิดคนดี การเอาใจใสศึกษาโดย
มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี การมีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีอยางถูกวิธี และความสามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา 5-6) ใน
ระยะต อ มากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได จั ด ทํ า เอกสารแนวทาง การดํ า เนิ น งานโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ เพื่ อ ให ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา และผูเกี่ยวของที่สนใจไดนําไปเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธที่กําลังพัฒนาสูโรงเรียนวิถีพุทธ
ใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณาการผูเรียนไดเรียนรูผานการ
พัฒนา “การกิน อยู ดู ฟง เปน” คือ มีปญญารูเขาใจในคุณคาแท ใชกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงปญญา และมี
วัฒนธรรมเมตตาเปนฐานในการดําเนินชีวิต มีผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตรรวมกันพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก
ที่สําคัญของการจัดสถานศึกษา ที่จะดําเนินการพัฒนาใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธใน 5 ดาน คือ ดานกายภาพ ดาน
กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอนดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546,หนา 20-27)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีนโยบายใหโรงเรียนในสังกัด ที่มีความพรอมได
จัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในฐานะที่เปนหนวยงานปฏิบัติจึงรับนโยบายมาดําเนินการในรูปแบบของ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในการดําเนินงานของสถานศึกษาที่จะเขารวมพัฒนาเปนโรงเรียนวิถีพุทธนั้นมีขนาดของ
สถานศึกษาที่แตกตาง จะมีการบริหารงานที่ตางกันตามบริบทของสถานศึกษาแตละแหง รูปแบบรายละเอียดแนวทาง
วิถีพุทธเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งแตละแหงยอมมีจุดเนนรายละเอียดและรูปแบบที่แตกตางกัน
ผูบริหารจึงจําเปนตองศึกษาใหเขาใจถึงแนวคิด วิธีการ และมีการวางแผนการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตอง
ตามหลักการ ครอบคลุมและสัมพันธกับงานดานอื่น ๆ ของสถานศึกษาและใหบรรลุเปาหมายของการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ คือพัฒนาใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
จากการดําเนินการดังกลาวโรงเรียนวิถีพุทธไดนําเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางวิถีพุทธมาเปนระยะเวลา
มาพอสมควร และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของของหลายทาน เชน เฉลิมรัก สดไสย (2554) ที่
ทําการศึกษาการสงเสริมการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครฯ
ไดขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปวา ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ จําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจในการที่จะศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตาม
แนวคิ ด หลั ก ที่ สํ า คั ญ ของการจั ด สถานศึ ก ษาที่ จ ะดํ า เนิ น การพั ฒ นาให เ ป น โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธใน 5 ด า นของ
กระทรวงศึกษาธิการไดแก ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและ
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ปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
และเปนแนวทางในการบริหารงานสําหรับสถานศึกษาที่พัฒนาเขาสูโรงเรียนวิถีพุทธตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 5 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการ
เรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ
2. เพื่อ ศึก ษาเปรี ยบเทีย บการบริห ารโรงเรี ยนวิถี พุทธของสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐานจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
ขนาดโรงเรียนวิถีพทุ ธ
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง

ตัวแปรตาม
การบริหารโรงเรียนวิถีพทุ ธ
ประกอบดวย 5 ดาน
1. ดานกายภาพ
2. ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต
3.ดานการเรียนการสอน
4.ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ
5. ดานการบริหารจัดการ

สมมุติฐาน
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอย
หลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพมุงศึกษาถึงการ
บริการโรงเรียนวิถีพุทธและเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธโดยจําแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางที่
ศึกษาเปนผูบริหารและครู เทียบสัดสวนตามขนาดของโรงเรียนได ผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 30 คน
ผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 33 คน รวมกลุมตัวอยาง 63 คน จากนั้นทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified
random sampling) ใหไดตามจํานวนกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามดานการบริหารโรงเรียนวิธีพุทธ มี 2
ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ วุฒิทางการศึกษา ตําแหนง
งาน ประสบการณทํางาน และขนาดของโรงเรียน ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งประกอบ
ดวย 5 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ
และดานการบริหารจัดการ ลักษณะการตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ การสรางและ
หาคุณภาพเครื่องมือ โดยนําคํานิยามศัพทเฉพาะที่มีอยูในตัวแปรตามมาสรางแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารยที่
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ควบคุมเพื่อตรวจสอบ แนะนํา ปรับปรุง แกไขแลวหาความตรง (Validity) ความสอดคลองระหวางขอคําถามและ
วัตถุประสงคโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดคา IOC มากกวา 0.67 ทุกขอ ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)
.83 การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 ใชความถี่ รอยละและนําเสนอประกอบคําบรรยาย ตอนที่2 ใชสถิติคาเฉลี่ย (xˉ ) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสถิติเปรียบเทียบ t-test

ผลการศึกษา

การบริห ารโรงเรีย นวิ ถี พุท ธของสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐานในอํ าเภอดอยหลวง สั งกั ดสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาสูงสุด ไดแก ดาน
กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานที่มีคาบริหารต่ํา ไดแก ดานการเรียนการสอน เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน โรงเรียนวิถี
พุทธขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงกวา โรงเรียนวิถีพุทธขนาดเล็ก และการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามขนาดโรงเรียนในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยเฉลี่ยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปผลการวิเคราะห ดังนี้
1. ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน รอยละ 69.8 เพศชาย คิดเปนรอยละ 30.2 มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี รอยละ 61.9 รองลงมามีวุฒิปริญญาโท คิดเปนรอยละ 38.1 มีตําแหนงครู คิดเปน 95.2
ผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 4.8 มีประสบการณทํางานนอยกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 41.3 มีประสบการณ
ทํางาน 10–20 ป คิดเปนรอย 33.3 และมีประสบการณทํางานมากกวา 20 ป คิดเปนรอย 25.4 และผูตอบ
แบบสอบถาม สังกัดโรงเรียนขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 52.4 สังกัดโรงเรียนขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 47.6
2. การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามดาน
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไป
หานอย ไดแก ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต รองลงมา ดานกายภาพ ดานบรรยากาศและ และดานการบริหารจัดการ
สวนดานที่มีการบริหารต่ําสุดคือ ดานการเรียนการสอน
2.1. ดานกายภาพ โดยรวมพบวาอยูในระดับมากขอที่มีการบริหารสูงสุดไดแก โรงเรียนจัดใหมีศาลา
พระพุทธรูป เดนเหมาะสมที่จะชวนใหระลุกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือ โรงเรียนจัดใหมี
ปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญคุณธรรม จริยธรรม หรือ พุทธสุภาษิตตาง ๆ ทั่วไปในบริเวณโรงเรียน
2.2. ดา นกิจ กรรมพื้ นฐานชีวิ ต โดยรวมพบว า อยู ในระดับ มาก ข อที่ มี การบริห ารสู ง สุ ดได แก จั ด
กิจกรรมสงเสริมใหเกิ ดความรูความเขาใจเหตุผลในวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น สวนขอ ที่มีการบริหารต่ําสุดคื อ
กิจกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวัน อาจจะเปนบทกลอนหรือเพลงเชน เดียวกับกิจกรรมแผเมตตา (เพื่อใหตระหนัก
ถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข)
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2.3. ดานการเรียนการสอน โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารสูงสุดไดแก มีการวัดผล
ตามสภาพจริง ดวยวิธีการหลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา 4 (กาย/ความประพฤติ/จิตใจ/ปญญา สวนขอที่มี
การบริหารต่ําสุดคือมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
ผานกิจกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน
2.4. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารสูงสุดไดแก ยิ้ม
แยม แจมใส การมีความเมตตา กรุณาตอกัน ทั้งครูตอนักเรียน นักเรียนตอนักเรียน ครู ตอผูปกครอง และครูตอครู
ดวยกัน สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสิกขาหรือสงเสริมการมี
วัฒนธรรมแสวงปญญา
2.5 ดา นการบริห ารจัด การ โดยรวมพบว าอยูในระดับ มาก ขอที่ มีก ารบริ หารสูง สุด ได แก มี การ
ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือจัดการอบรม/พัฒนาจิตเจริญ
ปญญา/สนทนาธรรม/ ฟงเทศน /ปฏิบัติธรรมโอกาสในวันสําคัญ
3. การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ดานกายภาพ โดยรวมพบวา โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงกวา โรงเรียนวิธีพุทธขนาดเล็ก
โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธขนาดเล็ ก โดยรวมพบว า อยู ใ นระดั บ มาก ข อ ที่ มี ก ารบริ ห ารสู ง สุ ด ได แ ก มี ศ าลา
พระพุทธรูปเดนเหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือมีการเปดเพลง
ตามเครื่องกระจายเสียงในเวลาพักเที่ยงที่สงเสริมคุณธรรม
โรงเรี ย นวิถี พุ ท ธขนาดกลาง โดยรวมพบว า อยู ในระดับ มาก ข อ ที่มี ก ารบริ หารสู งสุ ด ไดแ ก มีศ าลา
พระพุทธรูปเดนเหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือมีการเปดเพลง
ตามเครื่องกระจายเสียงในเวลาพักเที่ยงที่สงเสริมคุณธรรม
ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต โดยรวมพบวา โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงกวา โรงเรียนวิธี
พุทธขนาดเล็ก
โรงเรียนวิถีพุทธขนาดเล็ก โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารสูงสุด ไดแก จัดกิจกรรมสวด
มนตไหวพระ กอนเขาเรียนและกอนเลิกเรียนประจําวัน สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือจัดกิจกรรมรับศีล หรือทบทวน
ศีลทุกวัน อาจจะเปนบทกลอนหรือเพลงเชน เดียวกับกิจกรรมแผเมตตา (เพื่อใหตระหนักถึงการอยูรวมกันในสังคม
อยางสันติสุข)
โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารสูงสุด ไดแก มีการปลูก
ศรัทธา คานิยมใหนักเรียนพอใจในสิ่งที่มี/ที่เปน ตามอัตภาพนักเรียน ดํารงชีวิตประจําวันโดยไมเบียดเบียนตนและผูอื่น
สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือจัดกิจกรรมเพื่อพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อใหกินเปน กิน
อยางมีสมาธิมีปญญา รูเขาใจ
ดานการเรียนการสอน โดยรวมพบวา โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงกวา โรงเรียนวิธีพุทธ
ขนาดเล็ก
โรงเรียนวิถีพุทธขนาดเล็ก โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารสูงสุด ไดแก มีการวัดผลตาม
สภาพจริง ดวยวิธีการหลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา 4 (กาย/ความประพฤติ/จิตใจ/ปญญา สวนขอที่มีการ
บริหารต่ําสุดคือจัดหนวยการเรียนรูทุกชั้นใหมีการบูรณาการพุทธธรรม ในการเรียนรูและปฏิบัติ
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โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารสูงสุด ไดแก สงเสริมให
ผูเรียนใกลชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทตาง ๆ สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนผานกิจกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ โดยรวมพบวา โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงกวา โรงเรียนวิธี
พุทธขนาดเล็ก
โรงเรียนวิถีพุทธขนาดเล็ก โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก ขอที่มีการบริหารสูงสุด ไดแก ยิ้มแยม แจมใส
การมีความเมตตา กรุณาตอกัน ทั้งครูตอนักเรียน นักเรียนตอนักเรียน ครู ตอผูปกครอง และครูตอครูดวยกัน สวนขอ
ที่มีการบริหารต่ําสุดคือสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสิกขาหรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวง
ปญญา และสงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําดี เปนประจํา
โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธขนาดกลาง โดยรวมพบว า อยู ใ นระดั บ มาก ข อ การบริ ห ารที่ มี สู ง สุ ด ได แ ก
สภาพแวดลอม และบรรยากาศปฏิสัมพันธของโรงเรียนเกื้อกูลตอการพัฒนาผูเรียนรอบดานทั้งศีล สมาธิ และปญญา
สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสิกขาหรือสงเสริมการมีวัฒนธรรม
แสวงปญญา และสงเสริมความสัมพันธแบบกัลยามิตร ออนนอม ถอมตน เคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน
ดานการบริหารจัดการ โดยรวมพบวา โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย สูงกวา โรงเรียนวิธีพุทธ
ขนาดเล็ ก โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธขนาดเล็ ก โดยรวมพบว า อยู ใ นระดั บ มาก ข อ ที่ มี ก ารบริ ห ารสู ง สุ ด ได แ ก มี ก าร
ประชาสัมพั นธผลงานของโรงเรีย นในรูปแบบตาง ๆ ส วนดา นที่มีก ารบริ หารต่ําสุด คือมีก ารระดมทรั พยากรเพื่ อ
สนับสนุนการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ และจัดการอบรม/พัฒนาจิตเจริญปญญา/สนทนาธรรม/ ฟงเทศน /ปฏิบัติ
ธรรมโอกาสในวันสําคัญ
โรงเรี ยนวิถี พุท ธขนาดกลาง โดยรวมพบวา อยูใ นระดับ มาก ขอ ที่มี การบริห ารสูง สุด ไดแ ก แต งตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนวิธีพุทธ และการบริหารดําเนินงานอยางตอเนื่องโดย
บาน วัด โรงเรียนมีสวนรวม สวนขอที่มีการบริหารต่ําสุดคือ สงเสริมการศึกษา ปฏิบัติดวยตนเอง โดยจัดหองสมุดและ
สื่อตาง ๆ ใหยืมหรือใหใชศึกษา
4. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน เมื่อพิจารณาภาพรวม พบวา ขนาดโรงเรียน
ตางกันมีการบริหารตางกัน
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ
และดานบริหารจัดการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การอภิปรายผล
1. การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตดาน
การเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานบริหารจัดการ ทั้ง 5 ดานนี้อยูในระดับมากทุกดาน โดยมี
ดานการบริหารสูงสุดดังนี้ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานกายภาพ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ดานบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธและดานการบริหารจัดการ ซึ่งจะอภิปรายตามลําดับ ดังนี้
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ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต อยูในระดับมาก ผลวิจัยเปนอยางนี้เนื่องมาจากกิจกรรมพื้นฐานชีวิตเปน
กิจกรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธถือและปฏิบัติเปนประจําวัน ประจําสัปดาห สถานศึกษาจึงเนนพัฒนาผูเรียนใหผูเรียน
สามารถกิน อยู ดู ฟง เปน คือใชปญญาและเกิดประโยชนแทจริงตอชีวิต หมายถึง จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดความรู
ความเขาใจเหตุ ผลในวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น จัดกิจกรรมสวดมนตไหวพระ กอนเขาเรียนและกอนเลิกเรีย น
ประจํ า วั น และส ง เสริ ม ให ทุ ก คนมี ส ว นร ว มในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมและเห็ น คุ ณ ค า ในการรั ก ษาและสื บ ต อ
พระพุทธศาสนา สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546, หนา 29) การพัฒนาของ
โรงเรียนวิถีพุทธ แตละแหงจะมีความแตกตางกันได ตามลักษณะเฉพาะของแตละสถานศึกษา อยางไรก็ตาม กาวยาง
ที่ชัดเจนจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดจากความพยายามในการพัฒนาผูเรียนทั้งศีล สมาธิ ปญญา ควบคูกันไปอยางบูรณาการ
บนวิถีการดําเนินชีวิตธรรมดาที่สงเสริมการพัฒนา“การกิน อยู ดู ฟงเปน ” คือ ดําเนินชีวิตไดอยางรูเทาทัน และ
จัดการไดในลักษณะที่จะกอประโยชนตอตนเอง ตอผูอื่นและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหมากที่สุดสอดคลองกับพระสมร
ใจตรง (2555) ไดศึกษาผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงจากคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา ไดแก ดาน
กายภาพ กิจกรรมพื้นฐานชีวิต ดานการเรียนการสอนดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานบริหารจัดการ 2)
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย จําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนพบวา ผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สอดคลองกับงานวิจัยพระมหานิมิตย ปณฑิตเสวี
(2551) ไดศึกษาเรื่องสภาพการดําเนินงานโรง เรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาหนองคาย เขต 1 พบวาทุก
ดานมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดกิจกรรมเสนอแนะการพัฒนามาก
ที่สุด และดานจัดการวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรูนอยสุด ครูผูสอนมีความคิดเห็นวา สภาพการดําเนินงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากเรียงจากมากไปหานอย คือ
ดานการจัดกิจกรรมเสนอแนะการพัฒนามากที่สุด และดานการพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนวิถี
พุทธนอยสุด
ดานกายภาพอยูในระดับมากเปนลําดับรองลงมาจากดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต เพราะการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธดานกายภาพนี้เปนอัตลักษณที่ชัดเจนในความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ เปนแนวทางการพัฒนาและสราง
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธที่สามารถสื่อใหผูเรียนทุกคนพรอมที่จะเปนคนเกง คนดี และคนมีความสุข ดังนั้นสถานศึกษา
ต อ งมี ศ าลาพระพุ ท ธรู ป เด น เหมาะสมที่ จ ะชวนให ร ะลึ ก ถึ ง พระรั ต นตรั ย อยู เ สมอ มี ก ารจั ด อาคารสถานที่
สภาพแวดลอม หองเรียน แหลงเรียนรูที่สงเสริมผูเรียน พัฒนา ศีล สมาธิ ปญญา และมีการเปดเพลงตามเครื่อง
กระจายเสียงในเวลาพักเที่ยงที่สงเสริมคุณธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ ยาใจ พรมวงค (2553) ไดศึกษาการ
ประเมินโครงการวิถีพุทธบานเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานบริบทมีการกําหนดหลักการเหตุผล วัตถุประสงค
สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนจัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและปรําจําหองเรียน จัดสภาพโรงเรียน
ใหสะอาด ปลอดภัย รมรื่น ใกลชิดธรรมชาติ สอดคลองกับดวงธิดา ฟูตะกูล (2554) ไดศึกษากระบวนการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธที่สงผลตอคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ในอําเภอปากพลี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายกผลการศึ กษาด านกาย (กายภาพ) นักเรียนแตงกายสะอาดเหมาะสมกั บโอกาส ด านศี ล
(สังคม) นักเรียนรักการทํางาน และมีเจตนาที่ดีตอ อาชีพสุจริต ดานจิต (จิต/อารมณ) นักเรียนมีความราเริงแจมใส
ดานปญญา นักเรียนมีความเชื่อมั่นในเรื่องผลการทําดี–ทําชั่ว
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ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ อยูในระดับมาก ผลวิจัยเปนอยางนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาตางก็ตระหนักดี
วา ในการที่จะเปนโรงเรียนวิถีพุทธนั้น สิ่งที่สําคัญและจําเปนที่โรงเรียนตองดําเนินการคือการสรางบรรยากาศและ
การมีปฏิสัมพันธ หมายถึง มีการยิ้มแยม แจมใส การมีความเมตตา กรุณาตอกัน ทั้งครูตอนักเรียน นักเรียนตอ
นักเรียน ครู ตอผูปกครอง และครูตอครูดวยกัน มีสภาพแวดลอม และบรรยากาศปฏิสัมพันธของโรงเรียนเกื้อกูลตอ
การพัฒนาผูเรียนรอบดานทั้งศีล สมาธิ และปญญา และสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่
ดีแกผูอื่น เชน การลด ละเลิก อบายมุข การเสียสละ สอดคลองกับชาตรี จามคุณ (2552) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนา
แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนแกนนําโรงเรียนวิถีพุทธเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา ดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ สภาพมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก สอดคลองกับเฉลิมรัก สดไสย (2554) ไดศึกษาการสงเสริมการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดานการเกื้อกูล
สัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน พบวา นักเรียนเขารวมกิจกรรมของวัดและชุมชนเพื่อใหเกิดความสัมพันธและ
ทัศนคติที่ดีตอกัน
ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก ผลวิจัยเปนอยางนี้เนื่องมาจากสถานศึกษามีหลักและกระบวนการ
บริหาร หลักการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหารทั้งนี้เพื่อใหการจัดการบริหารสถานศึกษามีความ
เหมาะสมการประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิธีพุทธ และการบริหารดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยบาน วัด โรงเรียนมีสวนรวมและมีระบบ
ตรวจสอบประเมินผล และเปดโอกาสใหมีการเสนอแนะอยางเปนกัลยาณมิตรเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง สอดคลอง
กับพงศธร คิดการงาน (2556) ไดศึกษากระบวนการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธตามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของโรงเรียน
บานแมจอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา 1) ดานปจจัยนํา เขาโรงเรียนไดกําหนดหลักการและเหตุผลให
สอดคลองกับนโยบายหลักขอกระทรวงศึกษาธิการ ดานกระบวนการของโรงเรียนมีการวางโครงสรางแบบแผนที่
ชัดเจนการบริหารดา นผลผลิต โรงเรี ยนมี กระบวนการสง เสริ มให นักเรียนไดส อดแทรกการนําศี ลหา เขา ไปใชใ น
ชีวิตประจําวันไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับพระสมร ใจตรง (2555) ไดศึกษาผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเซกา จังหวัดหนองคายโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูใน
ระดับมากทุกดาน ดานบริหารจัดการเมื่อพิจารณาตามตัวแปร ผูบริหารและครูที่มีประสบการณนอยกวา 10-20 ป มี
ผลการดําเนินงาน โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผูบริหารและครูที่มีประสบการณ 20 ป ขึ้นไป มีผลผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ดา นการเรี ยนการสอน อยู ใ นระดับ มาก ผลวิ จัย เปน อย า งนี้ เนื่อ งมาจากสถานศึก ษามี ก ารจั ดหลั กสู ต ร
สถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรม เพื่อพัฒนาผูเรียน ผานกิจกรรรมการเรียนการสอน
อยางชัดเจน เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สอดคลองกับชาตรี จามคุณ
(2552) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนแกนนําโรงเรียนวิถีพุทธเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม
เขต 1 พบวา ดานบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดี ปญหาที่พบคือครูมีลักษณะและทัศนคติที่แตกตางกันในการดําเนินงาน
โรงเรียน วิถีพุทธ ครูมีประสบการณในการบริหารจิตในรูปแบบที่แตกตางกัน วิธีการสอนไมเหมือนกันแตละชั้นแตละ
โรงเรียน ผูปกครองไมเขาใจการจัดการศึกษา ขอเสนอแนะ ควรมีการอบรมสัมมนาบุคลากร สงเสริมการศึกษาดูงาน
สงเสริมใหครูรวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมกับชุมชนใหมากขึ้น แนวทางการพัฒนา คือ สรางความตระหนัก
เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดําเนินงานวิธีพุทธ จัดทําคูมือการดําเนินงาน ผูบริหาร ครู และบุคลากรเปนแบบอยางใน
การดําเนินงานและการดําเนินชีวิต
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2. การเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในอํ า เภอดอยหลวง สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ไดแกดานกายภาพ ดาน
กิจกรรมพื้นฐานชีวิต ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานบริหารจัดการ เมื่อพิจารณา
ภาพรวมพบวาขนาดโรงเรียนแตกกันมีการบริหารที่แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนวิถีพุทธแตละแหงมีการ
บริหารที่มีใหเห็นเปนจุดเดน เปนอัตลักษณของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารตามแนวทาวโรงเรียนวิถีพุทธ
สวนการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานการเรียนการสอนไมตางกันทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนวิถีพุทธขนาดเล็กและขนาด
กลางมีการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีอยูในหลั กสูตร
ภาควิชาเหมื อนกั น สอดคลองกับงานวิจัย พระคํามู ล รตนโซโต ศรี ภูวงค (2552) ไดศึ กษาสภาพการดํา เนิน งาน
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1–7 สภาพการดําเนิน งานโรงเรียนวิถีพุทธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ระหวางโรงเรียน วิถีพุทธขนาดเล็กและโรงเรียนวิถีพุทธ
ขนาดใหญ ทั้งเปนภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับเฉลิมรัก สดไสย
(2554) ไดศึกษาการสงเสริมการดําเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่อยูขนาดโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอการสงเสริมการดําเนินงานจัดการศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธแตกตางกันและจําแนกตามประสบการณ การทํางานพบวา ครูมีความคิดเห็นตอการสงเสริมการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะดานการนําไปใช
1. จากผลการวิจัย พบวาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 อยูในระดับมาก แตยังมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ยัง
ดําเนินการนอยและควรแกไข เพื่อใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธที่สมบูรณแบบ และเปนตัวอยางแก โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป
เพื่อที่จะเปนแนวทางการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ ตอไป
1.1 ดานกายภาพ โรงเรียนควรมีแผนพัฒนาดานกายภาพตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ และมีการวัดผล
ประเมินผลดานกายภาพ
1.2 ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่เนนหนักในเรื่อง กิจกรรมรับศีลหรือทบทวนศีล
ทุกวัน อาจจะเปนบทกลอน หรือเพลงเชน เดียวกับกิจกรรมแผเมตตา (เพื่อใหตระหนักถึง การอยูรวมกันในสังคม
อยางสันติสุข
1.3 ดานการเรียนการสอน โรงเรียนควรจัดหนวยการเรียนรูทุกชั้นใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการ
เรียนรูและปฏิบัติที่ชัดเจนและมีหลักฐานแสดงรองลอยการปฏิบัติ
1.4 ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ โรงเรียนควรเนนเรื่องมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ดู ฟง
เปน” เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตน
1.5 ดานการบริหารจัดการ โรงเรียนควรสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรูและพัฒนาไตรสิกขา
2. จากการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง
จําแนกตามขนาดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ดานการเรียนการ
สอนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ผูวิจัยของเสนอแนะดังนี้
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โรงเรียนควรมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการพุทธธรรมเพื่อพัฒนา
ผูเรียน ผานกิจกรรม มีรองรอยการสอนอยางชัดเจน มีหนวยการเรียนรูทุกชั้นใหมีการบูรณาการพุทธธรรม ในการ
เรียนรูและมีการประเมินผล รายงานผลในรอบปการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานการเรียนการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.2 ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ดร.นั น ทิ ม า นาคาพงศ อาจารย ที่ป รึ ก ษาการค น คว า อิ สระที่ ไ ด อ นุ เคราะห ใ ห ขอ เสนอแนะ
ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใส
ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานไดแก นายเข็มชาติ พิมพิลา รองผูอํานวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยานาง
สุรางค สุวรรณกาญจน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง และ นางสาวสาริศา ชุมมงคล ครูชํานาญ
การพิเศษ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง.
ขอขอบคุณทานผูเปนเจาของเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่ผูศึกษาคนควาไดใชประโยชนในการศึกษาคนควา
ขอขอบคุณคณะผูบริหาร ครู ของโรงเรียนวิถีพุทธในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทุกทานที่ใหความกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาครั้งนี้ จึงขอประกาศคุณูปการ
แดบุคคลดังกลาวใหปรากฏไวในการศึกษาคนควาอิสระเลมนี้ดวยขอขอบคุณยิ่ง
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การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
The Study Compared the Expectations of the people towards Education Schools,
local governments in Phan district of Chiang Rai
พิชิต สถานเดิม 1 และ นันทิมา นาคาพงศ2
0

Pichit Sataanderm1 and Nanthima Nakaphong2
บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคาดหวังและเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการจัด
การศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยจําแนกเปนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 252 คน แยกเปน เทศบาลตําบล 92 คน และ องคการบริหารสวนตําบล 160 คน ซึ่งกลุม
ตัวอยางที่ใชวิธีการสุมอยางงาย กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางของเครจซี่ และมอรแกน ที่ระดับ
ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 185 คน แยกเปน เทศบาลตําบล 72 คน และ องคการบริหาร
สวนตําบล 113 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale) ในการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ย (xˉ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที t-test independent
ผลการวิจัย พบวา ความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการจัดการศึกษาภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มากที่สุด ไดแก ดานงบประมาณ รองลงมาไดแก ดานวิชาการ ดานบุคลากร และ
ดานบริหารทั่วไป และจากการเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลที่มีตอ การจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอพาน จังหวัด ไมมีความ
แตกตางกัน
คําสําคัญ: ความคาดหวังของบุคลากร การจัดการศึกษา

Abstract
This research aims The study compared the expectations and the expectations of the people towards
education. Schools, local governments in Phan district. Chiang Rai province Schools are classified by the district
and subdistrict administrative organizations. The population in this study are employees of local governments. A
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total of 252 people divided into 92 municipalities and subdistrict administrative organization 160 people. The
sample using simple random sampling. The size of the sample by the square of the Krejcie and Morgan at a
confidence level of 95% of the sample consisted of 185 people divided into 72 municipalities and subdistrict
administrative organization 113 people. The tools used to collect data was a five-star rating scale (Rating Scale)
data analysis using a computer program. To calculate the mean (xˉ), standard deviation (S.D.) and t test t-test
independent.
The research found that the expectations of people towards education as a whole in the fourth level.
Considering the revenue side of the budget, including the most, followed by academic and administrative staff.
The comparison to the expectations of local government personnel and subdistrict Administration Organization on.
Education Management Schools, local governments in the province of Phan no different..
Keywords: Expectations, Education

บทนํา
การศึกษาเปนสิทธิพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงไดรับและพึงมีการศึกษาเปนเครื่องมือและเปนกระบวนการที่
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพตอ การพัฒนาประเทศ เพราะมนุษยเปนปจจัยที่
สําคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสถาบันสังคม โดยการปฏิบัติหนาที่ และการประกอบ
อาชีพที่ไดรับการศึกษาอบรมอยางมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดวยเหตุนี้ทุกประเทศจึงใหความสําคัญตอ
การศึกษาเปน อยางมาก และใชการศึกษาเปนเครื่องมือพัฒนาประเทศของตน โดยประเทศที่กําลังพัฒนาถึงกับมีคํา
กลาวกันวา “ถาจะดูความเจริญกาวหนาของประเทศใดอาจจะดูกระบวนการศึกษาของประเทศ เพื่อระบบการศึกษา
เปนระบบที่สรางคน เปนระบบที่ปลูกฝงและถายทอด ปรัชญา ความคิด ความเชื่อ แบบแผนอันดีงามและมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ (นิภาพรรณ โรจนวิภาค, 2543 หนา 1)
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติยังไดระบุถึงการใหอํานาจสถานศึกษาในการบริหารจัด
การศึกษาโดยอิสระในรูปแบบโรงเรียนที่มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยมาตรา 9 (2) กําหนดใหมีการ
กระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา และมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ใหสถานศึกษาบริหาร ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ดังนั้น
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปจึงมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการศึกษา ภารกิจหลักของสถานศึกษาในฐานะเปน
หนวยงานการศึกษาที่สําคัญที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร
และคุณภาพที่พึงประสงคทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค และมีสุขภาพอนามัยดี ตลอดจน
มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 หนา 1)
ดังนั้นจะเห็นไดวา การเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคลากรเปนสิ่งสําคัญ อยางหนึ่งของการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สุกัญญา สันติพัฒนาชัย (2545, หนา 51) กลาวไววา การที่จะปฏิรูปการเรียนรูให
สําเร็จเปนเรื่องที่ไมงายนัก และตองอาศัยความรวมแรงรวมใจจากทุกฝายทั้งครู ผูบริหารการศึกษา ผูเรียน บุคลากร
และคนในชุมชน บทบาทของพอแมบุคลากรในการเขามามีสวนรวม ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีมากขึ้น โดยให
ขอคิดเห็น ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน และใหขอมูลยอนกลับ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งมีสวน
ในการประเมินตนเองของโรงเรียนและนําผล การประเมินไปปรับปรุงผูเรียนที่บาน
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จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวา ยังมีสถานศึกษาอีกมากที่กําลังอยูในระหวางการเตรียม ปรับปรุง และ
พัฒนาเพื่อไปสูมาตรฐานที่ดีขึ้น โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ยังเปน
โรงเรียนที่กําลังดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาเพื่อใหมีคุณภาพดีขึ้นใน หลาย ๆ ดาน จึงจําเปนตองอาศัยความ
รวมมือ รวมใจจากทุกฝาย ทั้งผูบริหาร ครู นักเรียน บุคลากร ตลอดจนชุมชน ดังนั้น เพื่อเปนการวางพื้นฐานไปสูการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปนแนวทางใน การปรับปรุงสถานศึกษา การสํารวจความคาดหวังของบุคลากรตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงจัดเปนเครื่องมือชิ้น
สําคัญชิ้นหนึ่ง เพื่อจะเปนดัชนีชี้วัดสถานภาพของโรงเรียน และเปนแนวทางใน การปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกวานั้น ผลการวิจัยนี้ยังเปนขอมูลพื้นฐาน ใหแกโรงเรียนอื่น ๆ ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อนําไปสูมาตรฐานที่ดีขึ้นของ การศึกษาของไทย

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรตอการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยจําแนกเปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
สมมุติฐานการวิจัย
ความคาดหวังของบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนสวนตําบล มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กรอบการศึกษา
ตัวแปรตน
สังกัดของบุคลากร
- สังกัดเทศบาลตําบล
- สังกัดองคการบริหารสวนตําบลริ
หารสวนตําบล

ตัวแปรตาม
การจัดการศึกษา
- ดานวิชาการ
- ดานงบประมาณ
- ดานบุคลากร
- ดานการบริหารทั่วไป

วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ในเขต
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 แหงจํานวน 252 คน แยกเปน เทศบาลตําบล 92 คน และ องคการบริหารสวน
ตําบล 160 คน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด
ในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 แหง ไดแก เทศบาลตําบลเมืองพาน องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน
องคการบริหารสวนตําบลดอยงาม องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random
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sampling) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970
อางอิงใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) ที่ระดับระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางแยกเปน เทศบาลตําบล 72 คน และ
องคการบริหารสวนตําบล 113 คน
สังกัด
เทศบาลตําบล
องคการบริหารสวนตําบล
รวม

ประชากร
92
160
252

กลุมตัวอยาง
72
113
185

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย แบบสอบถาม จํานวน 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สังกัด ระดับการศึกษาสูงสุด เปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 ความคาดหวังบุคลากรที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) คือ
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด เปนคําถามแบบเลือกตอบ 4 ดาน ไดแก 1) งานวิชาการ 2) งบประมาณ
3) บุคลกร 4 )การบริหารทั่วไป
ตอนที่ 3 แนวทางและขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขต
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนคําถามแบบปลายเปด
การหาคุณภาพเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาเอกสารตํารา วารสาร แนวคิดตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. กําหนดขอบเขตการศึกษาคนควา
3. สรางแบบสอบถามฉบับรางใหคลอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จนําเสนออาจารยที่ควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบแนะนําปรับปรุงแกไข
5. หาความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบดัชนี
ความสอดคลอง (IOC = 0.66–1.00)
6. นํ าแบบสอบถามไปทดลองใชกับ บุคลากรสังกั ดองค กรปกครองส วนท องถิ่ น ในอํา เภอเมือ ง จั งหวั ด
เชียงราย จํานวน 30 ฉบับ ไดคาวามเชื่อมั่นของเครื่องมือ 0.89
7. นําแบบสอบถามซึ่งทดลองใชแลวไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)
8. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขแลวจัดทําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณเพื่อใชเก็บขอมูล
จริงตอไป
การวิเคราะหขอมูล ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนการตอบ
คําถามแบบเลือกตอบ (check list) วิเคราะห โดยใชคาความถี่ และคารอยละนําเสนอประกอบคําบรรยาย ตอนที่ 2
เกี่ยวกับความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
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พาน จังหวัดเชียงราย ตามภารกิจงาน 4 ดาน โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบโดยใช t-test
independent

ผลการศึกษา
พบวา ความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการจัดการศึกษาภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานที่มากที่สุด ไดแก ดานงบประมาณ รองลงมาไดแก ดานวิชาการ ดานบุคลากร และดานบริหาร
ทั่วไป
และจากการเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลที่มี
ตอ การจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอพาน จังหวัด ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

สรุปผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จากการเปรียบเทียบพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง รอยละ 57.80 เพศชาย รอยละ 42.20 ดานอายุ พบวา มีอายุระหวาง 25-44 ป รอยละ 46.50 รองลงมามีอายุ
45 ปขึ้นไป รอยละ 29.70 ดานตําแหนง พบวา เปนขาราชการประจํา รอยละ 38.40 รองลงมาเปนพนักงานจางทั่วไป
รอยละ 36.80 ดานสังกัด พบวา มีสังกัดองคการบริหารสวนตําบล รอยละ 61.10 สังกัดเทศบาลตําบล รอยละ 38.90
และดานวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวา มีวุฒิการศึกษาสูงสุด อยูในระดับ ปริญญาตรี รอยละ 67.00 รองลงมา อยูใน
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 20.50
2. ความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอ การจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามกรอบการบริหารงาน 4 ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยผลการวิจัยในแตละดาน
สรุปได ดังนี้
2.1 ดานงานวิชาการ
พบวา ความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการจัดการศึกษา โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การสงเสริมดานวิชาการแกชุมชน อยูใน
ระดับปานกลาง
2.2 ดานงบประมาณ
พบวา ความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการจัดการศึกษา โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา คือ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน อยูในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ การจัดทําและเสนอของบประมาณ อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การบริหาร
การเงิน อยูในระดับปานกลาง
2.3 ดานบุคลากร
พบวา ความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการจัดการศึกษา โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง อยูในระดับมาก
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ วินัยและการรักษาวินัย อยูในระดับมาก
2.4 ดานการบริหารทั่วไป
พบวา ความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการจัดการศึกษา โดยรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง
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เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ อยูในระดับมาก
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ งานบริการสาธารณะ อยูในระดับปานกลาง
3. ผลการเปรีย บเทียบความคาดหวังของบุ คลากรที่มีต อ การจั ดการศึ กษา ของโรงเรียนสังกั ดองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนกเปนเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พบวา
ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผล
1. การศึกความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการจัดการศึกษาทั้ง 4 ดาน พบวา ความคาดหวังของบุคลากร
อยู ใ นระดั บ ปานกกลาง เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น เรี ย งจากมากไปหาน อ ย พบว า ด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด า น
งบประมาณ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานงานวิชาการ อยูในระดับมาก ดานบุคลากร อยูในระดับมาก และดาน
ที่มีคา เฉลี่ย ต่ําที่ สุดอยู ในระดับน อย คื อ ด านการบริ หารทั่ วไป ที่เป นเชน นี้ แสดงใหเห็น วา บุคลากรในสังกั ด ให
ความสําคัญเกี่ยวกับงบประมาณ อาจเปนเพราะวา เรื่องงบประมาณเปนตัวขับเคลื่อนการจัดการศึกษา หากจะจําการ
สิ่งใดแลวขาดซึ่งงบประมาณอาจทําใหสําเร็จไดยาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สัญญลักษณ ปรัชญเมธา (2551)
ไดศึกษา ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนชวงชั้นที่ 1-2 ตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ จากการศึกษา พบวา ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนบางโพธิ์เหนือโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน และเมื่อพิจารณารายดานพบวา สามารถ
เรียงลําดับความคาดหวังจากมากไปหานอย ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ดานการจัดหลักสูตรและนํา
หลักสูตรไปใช ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ดานการนิเทศการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน และ ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ พรมมล (2552) ไดศึกษา ความ
คาดหวังของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ดานการวางแผนกําลังและกําหนดตําแหนงมีการจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการ
และบุคลากรมากที่สุดและดานการจัดทําแผนรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษานอยที่สุด ปญหาที่พบคือ ภาระงาน
ของโรงเรี ย นมี ม าก บุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบงานไม ต รงกั บ ความสามารถ ด า นการสรรหาบรรจุ แ ต ง ตั้ ง มี ก ารจ า ง
ลูกจางประจําโดยใชเงินงบประมาณมากที่สุด
2. ผลการเปรียบเที ยบความคาดหวังของบุคลากรที่มี ตอ การจั ดการศึ กษา ของโรงเรีย นสั งกัด องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนกเปนเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พบวา
บุคลากร มีความคิดเห็นคาดหวังของบุคลากรที่มีตอ การจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีความแตกตางกัน ที่ผลการศึกษาคนควาดังกลาวออกมาเชนนี้ อาจจะเปนเพราะวา ตัวของบุคคลหรือบุคลากรนั้น
เปนตัวกําหนดทิศทางหรือตัวชี้วัดความสําเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชัย ยอดมูลดี
(2549) ไดศึกษาความคาดหวังและสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของ
ผูปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ผลการศึกษาพบวา ภาพรวม ความคาดหวังของผูปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 อยูในระดับมากที่สุด สวน
สภาพความเป น จริง เกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานตามทั ศ นะของผู ปกครองนัก เรี ย นในเขตพื้ น ที่
การศึกษาเชียงรายเขต 1 อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถ
สรุปไดวา ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความแตกตางกับสภาพ
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ความเปนจริงตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกดาน และทุก
มาตรฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาคนควาพบวา ความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
1. โรงเรียนควรจัดใหมีการพัฒนาระบบและคุณภาพของเครือขายขอมูลสารสนเทศ ใหงายตอการเขาถึงและ
เปนปจจุบัน
2. โรงเรียนควรจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชุน รวมถึง
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ตอไป
1.
ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง ของบุ ค ลากรตามการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ควรศึกษาแนวทางในการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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การศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร
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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ในดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานการทํางานเปนทีม ดาน
การไววางใจ ดานการสื่อสารและดานการสรางมนุษยสัมพันธ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
นิ สิ ต ปริ ญ ญาโท สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา วิ ท ยาเขตเชี ย งราย จํ า แนกตาม เพศ อายุ
ประสบการณในการทํางานและรายได กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ชั้นป 1 จําวนวน 59 คน และชั้นปที่ 2 จํานวน 57 คน รวมเปน 116
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สถิติที่ใช
�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (X
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโทโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ดานการสรางมนุษยสัมพันธ รองลงมาคือ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ,
ดานการสื่อสาร และ ดานการไววางใจ ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานการทํางานเปนทีม
2. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณในการ
ทํางานและรายได พบวา นิสิตปริญญาโท ที่มีเพศตางกันมีภาวะเชิงสรางสรรคไมแตกตางกัน แตนิสิตปริญญาโท ที่มี
อายุ ประสบการณการทํางานและรายไดตางกัน มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของนิสิตปริญญาโท ตามความคิดเห็นของนิสิต พบวา
สภาพปญหา ลําดับแรก คือ การไมไดใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และ ไมได
ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี เสมอตนเสมอปลาย ขอเสนอแนะ ลําดับแรก คือ ควรมีการจัดอบรมทักษะในการสื่อสาร
1
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เพื่อจะไดมีทักษะในการสื่อสารที่ดีมากยิ่งขึ้น และ ควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน เพื่อจะเปนการสราง
เครือขายในการทํางาน
คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

Abstract
The purposes of this research were to study the Formative Leadership of Master’s Students of
Education Administration in University of Prayao, Chiang Rai campus in Using Innovation and Technology,
Teamwork, Trust, Communication, and Human Relationship. And to study comparisom the Formative leadership
of Administration Education in University of Prayao, Chiang Rai campus by Sexes, Ages, Experiences and
Earnings. The target group used in this study are Master’s student of Administration Education in University of
Prayao, Chiang Rai campus. First-year students are 59 persons and Sophomore are 57 persons, Include 116
persons. The tools used for data collection include a questionnaire rating scale (Rating Scale). The statistics used
in this study were mean (�X), standard deviation (S.D.), t-test and One -way ANOVA (One-way Analysis of
Variance
The results showed that:
1. The Formative Leadership of Master’s Students maintain high level of Formative Leadership.
Respectively, Human Relationship, Using Innovation and Technology, Trust, Communication, and Teamwork.
2. The comparison the Formative Leadership of Master’s Students by Sexes, Ages, Experiences and
Earning. Found, Master’s Students that different sexes doesn’t different Formative Leadership. But Students that
different Ages, Experiences and Earning different Formative Leadership at .05 level of statistical significance.
3. The problems and suggestions of Master’s Students found, the problems were; Don’t always Using
Innovation and Technology for teaching, Don’t be a good exemplary for other people. The suggestion were;
Should have training in communication for improve conversation skill better , Should have a good relationships
with colleague for be a good network to work.
Keywords: The Formative Leadership

บทนํา
ปจจุบันประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian) กําลังเตรียมพรอมตอ
การกาวสูประชาคมอาเซียนในปพุทธศักราช 2558 ภายใตเงื่อนไข 3 เสาหลักไดแกประชาคมการเมืองและความมั่นคง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การเตรียมการดานกําลังคนจึงเปนนโยบาย
หลักของชาติ สมาชิกเพื่อใหพรอมตอการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง และการแขงขันบริบทดังกลาวจึงมีผลกระทบตอ
ระบบการศึ กษาของไทยโดยเฉพาะในระดั บอุ ดมศึ กษา ซึ่ งเปนหนว ยทางการศึกษาที่ ผลิต กํา ลังคนสู สาขาอาชี พ
(มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2555, หนา 34)
ในปจจุบันการที่จะสรางและเตรียมผลิตนิสิตใหมีคุณภาพและมีศักยภาพสูงไปแขงขันกับนานาประเทศตอง
อาศัยกระบวนการจัดการศึกษาใหเขมแข็งและมีคุณภาพและที่สําคัญ ยิ่งกวานั้นคือการเตรียมการและมีกระบวนการ
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ในการผลิตนิสิตที่มีคุณภาพ เพื่อใหไดนิสิตที่มีความรูคูคุณธรรมและเปนผูนําในการสรางสรรค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ย นแปลง มุงพั ฒนาคุณภาพคนไทยทุกช วงวั ย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริม สรา ง
วัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ฝกฝน เปนความคิดสรางสรรค ปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย มี
ระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย สอดคลอง
กับ แนวโน ม การจ า งงานและเตรี ย มความพร อ มสู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น สร างจิ ต สํ า นึ ก ให ค นไทยมี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2555, หนา 10)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 กลาวไววา ปจจุบันการพัฒนาอุดมศึกษา
ของประเทศไดยึดตามแนวทางกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการจัดทํากรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยแผนดังกลาวเปนแผนเชิงรุกที่มองไป
ขางหนา ชี้นําทิศทางและเปาหมาย การพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศในระยะยาว และมีเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในป
พ.ศ. 2565 คือ การ "ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมมาภิบาล
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ" (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555, หนา 15)
การเปลี่ยนแปลงสภาวการณของโลกในปจจุบันมีลักษณะแบบไรพรมแดนอยูตลอดเวลา ทําใหองคการตอง
ปฏิรูปตนเองเพื่ อรองรับ การเปลี่ยนแปลงดัง กล าว ตองอาศั ยผู นําที่ มีความสามารถ ซึ่ง จะนํ าองคก ารใหประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน ไมวาองคการนั้นจะเปนของภาครัฐหรือเอกชน และไมวาจะอยูในระดับใด ผูนําสวนใหญ
ลวนมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาและการดําเนินงานขององคการ เพราะจะทําใหทุกสวนในองคการสามารถ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่องคการตองการและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ผูนําเปนองคประกอบที่สําคัญของ
การบริหารงานองคกร องคกรจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงานนั้น ปจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือผูนํา
ถาองคกรใดไดผูนําที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการ ตลอดจนทํากิจกรรมตางๆ ในองคกรใหลุลวงไปไดดวยดี
(วิเชียร วิทยอุดม, 2548, หนา 1) ผูนําเปนผูที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงแตผูบริหารเปนผูรักษาความมั่นคงของ
องคกร ผูนําจะปฏิบัติตนดุจตัวจักรสําคัญในการประสานบทบาทของผูใตบังคับบัญชาใหมีการรวมมือรวมใจกัน
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยแสดงพฤติกรรมออกมาในสองลักษณะควบคูกัน คือ ลักษณะที่คํานึงถึงงาน
เปนหลักสําคัญและลักษณะที่คํานึงถึงคนหรือผูปฏิบัติงานเปนสําคัญ แตหากผูนําเปนคนดีมีความรู มีจริยธรรม และมี
ความสามารถสูงแลว งานยอมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูจุดมุงหมายที่วางไว ทุกประการ (ยงยุทธ เกษสาคร,
2551, หนา 52)
ชวงเวลากวา 10 ปที่ผานมาพบวาภาวะผูนําเปนประเด็นที่มีการศึกษาและวิจัยจํานวนมาก ภาวะผูนําไดรับ
ความสนใจ มีการกลาวถึงและถกเถียงกันอยางกวางขวาง เห็นไดจากมีสิ่งพิมพ หนังสือ ตํารา บทความ ผลงานวิจัย
เกี่ยวกับภาวะผูนําที่มีตีพิมพจํานวนมาก และมีหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาภาวะผูนําจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นได
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ชัด นอกจากนั้นประเทศที่พัฒนาแลวและในกลุมผูที่มีความรูหรื อนักวิชาการมีความพยายามอยางมากที่จะศึกษา
คนควาหาแนวคิดทฤษฎีและขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนํา วาทําอยางไรจึงจะมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลซึ่งคนจํานวนมาก
ตระหนักวาภาวะผูนําจะเปนหนทางนําพาพวกเขาไปสูความสําเร็จ องคการจํานวนมากมีความตองการพัฒนาผูบริหาร
และผูใตบังคับบัญชาใหมีภาวะผูนํา เพราะเห็นความสําคัญวาภาวะผูนําของบุคคลในองคการจะทําใหองคการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักบริหาร นักธุรกิจ นักวิชาการและนักวิจัยในหลายสาขาที่ศึกษาเรื่องภาวะผูนําตางยอมรับ
ว า ภาวะผู นํ า ของผู นํ า ผู บ ริ ห าร ผู บั ง คั บ บั ญ ชาในทุ ก ระดั บ และรวมถึ ง ภาวะผู นํ า ของพนั ก งานหรื อ ผู ต ามล ว นมี
ความสําคัญตอความสําเร็จของกลุมขององคการและการทํางานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมใหบรรลุเปาหมาย ซึ่ง
ขอเท็จจริงและองคความรูเรื่องภาวะผูนํานี้ ก็ยังคงเปนที่ตองการการคนควาและยังตองศึกษาแนวคิดใหม ๆ ตอไป
รวมถึงวิจัยเพื่อใหไดผลการศึกษาและการพัฒนาองคความรูเพื่อการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
(รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 7-8)
สํ า หรั บ ภาวะผู นํ า ที่ ไ ด รั บ ความสนใจจากนั ก การศึ ก ษาในป จ จุ บั น อี ก ภาวะผู นํ า หนึ่ ง คื อ ภาวะผู นํ า เชิ ง
สรางสรรค ซึ่งภาวะผูนําแบบสรางสรรค (Formative Leadership Theory) ไดรับการพัฒนาโดย Ash และ Persall บน
พื้นฐานความเชื่อที่วา “ในโรงเรียนหนึ่งอาจมีผูนําไดหลายคน ซึ่งแสดงบทบาทการใชภาวะผูนําในลักษณะตาง ๆ
มากมาย บทบาทภาวะผูนําจึงมิไดจําเพาะเจาะจงแตผูบริหารเทานั้น” แตหนาที่ของผูบริหารคือการสรางโอกาสการ
เรี ย นรู ใ ห แ ก ค รู อ าจารย แ ละบุ ค ลากรต า ง ๆ เพื่ อ เป น ช อ งทางให ค นเหล า นี้ ไ ด พั ฒ นาตนเองเข า สู ก ารเป น ผู นํ า ที่
สรางสรรค (Productive leaders) ทฤษฎีภาวะผูนําแบบสรางสรรคนี้มีมุมมองวา “ครูคือผูนํา (Teacher as leaders) โดย
มีครูใหญคือผูนําของผูนํา (Leader of leaders) “อีกทอดหนึ่ง โดยนัยดังกลาว หนาที่สําคัญของผูบริหาร จึงไมเพียงแต
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนเทานั้น แตยังรวมถึงการสงเสริมเรียนรูของครูและบุคลากรซึ่งเปนผูใหญของโรงเรียน
อีกดวย การเปนผูนําแบบสรางสรรค (The formative leader) นั้นจําเปนจะตองอาศัยทักษะการเอื้ออํานวยความ
สะดวก (Facilitation skills) อยูในระดับสูง ทั้งนี้เพราะสาระที่เปนภารกิจหลักของทฤษฎีนี้ ไดแก การทํางานแบบทีมใน
การสืบ เสาะหาความรู (Team inquiry) การเรีย นรู แบบที ม (Team learning) การร วมมือ รว มใจกั นแกปญหา
(Collaborative problem solving) การจินตนาการสรางภาพของอนาคตที่ควรเปน (Imaging future possibilities) การ
พิจารณาตรวจสอบความเชื่อรวมกัน (Examining shared beliefs) การใชคําถาม (Asking questions) การรวบรวม
วิเคราะหและแปลความขอมูล (Collecting analyzing, and interpreting data) ตลอดจนกระตุนครูอาจารยตั้งวงสนทนา
อยางสรางสรรคในเรื่องการเรียนการสอน เปนตน ภารกิจดังกลาวเหลานี้ ลวนแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผูนําแบบ
สรางสรรคทั้งสิ้น (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 21-22)
ปจจุบันนี้มหาวิทยาลัยแตละแหงตางแขงขันกันผลิตบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพพรอมที่จะออกไปเปนผูนําและ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เปนอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มุงเนนการผลิต
บัณ ฑิต ที่มี คุณ ภาพและมี ภาวะการเป นนํ า ซึ่ งมหาวิท ยาลั ยพะเยา วิ ทยาเขตเชีย งรายไดเ ปด ทํา การ ณ วั นที่ 29
ธันวาคม 2551 เปนมหาลัยระดับอุดมศึกษา มีปรัชญาคือ การศึกษาคือชีวิต วิสัยทัศน ภายในป 2563 วิทยาเขต
เชียงราย จะเปนวิทยาเขตระดับแนวหนา ในการใหบริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนา องคความรูสูชุมชนใหเขมแข็งและสังคมเปนสุข อันจะเปนรากฐานที่สําคัญ
ในการพัฒนาประเทศตอไป ดังปณิธานวา “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community
Empowerment) ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีการจัดการเรียนการสอน สรางและผลิตบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
หลายรุน ไดมีการสอนและพัฒนาภาวะผูนําสําหรับนิสิต ทั้งชายและหญิงตลอดมา ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
สํารวจภาวะเชิงสรางสรรคของนิสิตนิสิตปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต
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เชียงรายและศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของนิสิตปริญญาโท การบริหารการศึกษา เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับการ
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท อันเปนประโยชนตอการสงเสริม พัฒนาการมีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่
มีคุณภาพขอนิสิตปริญญาโท และเพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายเปนสถาบันอุดมที่มีการผลิต
นิสิตปริญญาโทที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมเขาสูอาเซียนอยางมีคุณภาพตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ในดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานการทํางานเปนทีม ดาน
การไววางใจ ดานการสื่อสารและดานการสรางมนุษยสัมพันธ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
นิ สิ ต ปริ ญ ญาโท สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา วิ ท ยาเขตเชี ย งราย จํ า แนกตาม เพศ อายุ
ประสบการณในการทํางานและรายได

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. เพศ
1.1 หญิง
1.2 ชาย
2. อายุ
2.1 21 – 30 ป
2.2 31 – 45 ป
3. ประสบการณในการทํางาน
3.1 1–5 ป
3.2 6–10 ป
3.3 11 ปขึ้นไป
4. รายได
4.1 10,000–15,000 บาท
4.2 16,000–20,000 บาท
4.3 มากกวา 20,000 บาท

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 5 ดาน ดังนี้
1) ดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2) ดานการทํางานเปนทีม
3) ดานการไววางใจ
4) ดานการสื่อสาร
5) ดานการสรางมนุษยสัมพันธ

ภาพ 1 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามประชากรและกลุมตัวอยาง

วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นิสิตปริญญาโท
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ชั้นป 1 จําวนวน 59 คน และชั้นปที่ 2 จํานวน 57
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คน รวมเปน 116 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบง
แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check– list) ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณในการทํางานและ รายได ตอนที่ 2
เปนแบบสอบถามภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 5 ดาน ไดแก 1) ดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) ดานการทํางาน
เปนทีม 3) ดานการไววางใจ 4) ดานการสื่อสาร 5) ดานการสรางมนุษยสัมพันธ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด
เพื่อสอบถามปญหาและขอเสนอแนะการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) กําหนดจุดมุงหมายในการสรางเครื่องมือเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิต
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 2) ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีตาง ๆ ตามที่กําหนดในกรอบและแนวความคิดใน
การวิจัย เกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิต ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
สรางเครื่องมือ 3) กําหนดนิยามศัพทเฉพาะจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเขียนนิยามตาม
ลักษณะที่ตองการวัด 4) รางขอคําถาม โดยทําการเขียนขอความใหมีความครอบคลุมตามโครงสรางของนิยามศัพท
เฉพาะ 5) นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษา พิจารณา ตรวจสอบและปรับปรุงใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
6) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ ข แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และภาษาที่ใช (Wording) แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective
Congruence) โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกขอคําถามที่สามารถนําไปใชไดที่เกณฑคา IOC ≥ .5-1.0 7) ปรับปรุง
เครื่องมือตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ การหาคุณภาพของเครื่องมือ 1) หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอผูเชียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับ
วัตถุประสงค และหาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีคา IOC เทากับ 0.67 - 1.0
2) ปรับปรุงแบบสอบถามตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญแลวเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
พิจารณา 3) นําไปทดลองใช (try – out) กับนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน
30 คน หลังนําไปทดลองใชแลว นํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha (∝) Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับได เทากับ 0.86 4) จัดทํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อเตรียมไปเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 1) ผูวิจัย
ทําหนังสือขอทางมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิต ที่
ใชเปนกลุมเปาหมายในการศึกษา เพื่อตอบแบบสอบถาม 2) ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง และแจกแบบสอบถามในชั้น
เรียนของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 3) ผูวิจัยเก็บรวมรวม
ขอมูล แบบสอบถาม จากนิสิตดวยตนเอง ตามเวลาที่กําหนด การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหหาคาสถิติตาง ๆ ดังนี้ 1) นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ ใชการ
วิเคราะหคํานวณหาคารอยละ ( Percentage ) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 2) นําขอมูลจาก
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคทั้ง 5 ดานของของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดย
2.1) คาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดย
กําหนดคาคะแนนและแปลความหมายไว 2.2 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร
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การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายจําแนกตาม เพศ โดยใชสถิติ t-test 2.3) เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิง
สรางสรรค นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายจําแนกตาม อายุ โดย
ใชสถิติ t-test 2.4) เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยาเขตเชียงรายจําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน โดยใชสถิติ One-Way ANOVA 2.5) เปรียบเทียบ
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายจําแนก
ตาม รายได โดยใชสถิติ One-Way ANOVA 3) นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 มาวิเคราะหเนื้อหา ปญหา
ขอเสนอแนะการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของนิสิตปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยา
เขตเชียงราย

ผลการศึกษา
1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต
เชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ดานการสราง
มนุษยสัมพันธ รองลงมาคือ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดานการไววางใจ ตามลําดับ สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานการทํางานเปนทีม
1.1 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยา
เขตเชียงราย ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก มีทัศนคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การบริห ารงานในสถานศึกษา รองลงมาคือ มีเครือ ขา ยความร วมมื อของครูผูส อนในการใช สื่อ นวั ตกรรม และ
เทคโนโลยี และมีความสามารถในการใชงานอินเทอรเน็ต ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ มีความสามารถใน
การใชงานคอมพิวเตอร
1.2 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลั ยวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชี ยงราย ดา นการทํางานเปนที ม โดยภาพรวม อยูในระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่ มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก มีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของทีมงาน รองลงมาคือ มีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยม
การทํางานเปนทีม และ สงเสริมบรรยากาศการทํางานที่บุคลากรยอมรับในคุณคาของเพื่อนรวมทีมงาน ตามลําดับ
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ แสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
1.3 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษามหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยา
เขตเชียงราย ดานการไววางใจ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ไดแก เปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็น รองลงมาคือ รับฟงปญหาและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม
และ ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี เสมอตนเสมอปลาย ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ สรางความเชื่อถือ
ไววางใจใหกับบุคลากร ดวยการบริหารตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
1.4 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย ดานการสื่อสาร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ไดแก มีกิริยาวาจาสุภาพเหมาะสมในการเสวนา รองลงมาคือ มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการพูด การจูงใจ
และโนมนาวใหผูรับสารมีความพรอมกอนที่จะรับสารนั้น ๆ และ รับฟงและยอมรับในสิ่งที่ผูอื่นมีความเห็นที่แตกตาง
จากทาน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ มีวิธีพูดเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานที่
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1.5 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย ดานการสรางมนุษยสัมพันธ โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ยินดีกับบุคลากรที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานดวยความจริงใจ รองลงมาคือ ปฏิบัติ
ตนตอเพื่อนรวมงานไดเหมาะสมถูกตองตามกาลเทศะ และ พูดจาดวยถอยคํานุมนวล เปนประโยชนและเปนกันเองกับ
เพื่อนรวมงาน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดูแลเอาใจใสทุกขสุขของเพื่อนรวมงาน
2. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยาเขตเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณในการทํางานและรายได
2.1 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิ ทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย ที่มีเพศตางกันมีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไมแตกตางกัน
2.2 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย ที่มีอายุตางกัน มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย ที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจึงทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูพบวา นิสิตปริญญาโท ที่มีประสบการณในการ
ทํางาน 1–5 ป มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางจากนิสิตปริญญาโท ที่มีประสบการณทํางาน 6–10 ป และ
มากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นิสิตปริญญาโท ที่มีประสบการณในการทํางาน 6–10 ป มีระดับ
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางจากนิสิตปริญญาโท ที่มีประสบการณทํางาน มากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2.4 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย ที่มีรายไดแตกตางกัน มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ผูวิจัยจึงทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคู พบวา นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย ที่มีรายได 10,000–15,000 บาท มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไมแตกตางจากนิสิตปริญญาโท ที่
มีรายได 16,000–20,000 บาท แตแตกตางจากนิสิตปริญญาโท ที่มีรายได มากกวา 20,000 บาท อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตปริญญาโทที่มีรายได 16,000–20,000 บาท มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตาง
จากนิสิตปริญญาโท ที่มีรายได มากกวา 20,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ปญหาและขอเสนอแนะของนิสิตปริญญาโท
3.1 ปญหาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย ตามความคิดเห็นของนิสิต มีสภาพปญหา ลําดับแรก คือ ไมไดใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง รองลงมา คือ ไมไดปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี เสมอตนเสมอปลาย รองลงมา คือ
ไมไดพัฒนาทักษะในการพูดอยางสม่ําเสมอ และไมไดเคารพการตัดสินใจของผูอื่น เปนลําดับสุดทาย
3.2 ขอเสนอแนะภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยาเขตเชียงราย ตามความคิดเห็นของนิสิต มีขอเสนอแนะ ลําดับแรก คือ ควรมีการจัดอบรมทักษะในการ
สื่อสาร เพื่อจะไดมีทักษะในการสื่อสารที่ดีมากยิ่งขึ้น รองลงมา คือ ควรสรางมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน เพื่อจะเปน
การสรางเครือขายในการทํางานที่ดี รองลงมา คือ ควรมีความกลาในการแสดงความคิดเห็นขณะทํางานเปนทีม และ
ควรมีการปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานทุกประเภท เปนลําดับสุดทาย
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สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายสามารถอภิปรายดังตอไปนี้
1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต
เชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ดานการสราง
มนุษยสัมพันธ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก มนุษยสัมพันธชวยทําใหมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมไดไมวาสังคมขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ แตละคนที่มาอยูรวมกันนั้นตางก็มีความแตกตา งกัน (Individual) ความแตกตางกันใจ เรื่องความรู
ความสามารถ ประสบการณ เจตคติ รสนิยม ความคิดเห็นเชาวนปญญา (อํานวย แสงสวาง, 2544, หนา 99)
สอดคลองกับงานวิจัยของ (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 86-100) ไดทําการศึกษา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน พบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายที่
19) โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ตามลําดับ คือ ดานการสรางมนุษยสัมพันธ ดานการไววางใจ ดานการ
เจรจาตอรอง ดานการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยี ดานการสื่อสาร ดานการทํางานเปนทีม และดานการบริหารเวลา
และสอดลองกับ (ดรุณี ชุมภูไชย, 2555) ไดทําการศึกษา แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนเขตพื้นที่
พิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จากการศึกษาพบวา แบบภาวะผูนําโดยภาพรวม มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
1.1 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยา
เขตเชียงราย ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก มีทัศนคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การบริหารงานในสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องจากปจจุบันเปนยุคที่มีการติดตอสื่อสารกันอยางกวางขวางทั่วโลก
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญอยางมากตอการพัฒนาองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หนวยงานจึงมี
ความตองการทรัพยากรบุคคลทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรูความสามารถในดานคิดคน พัฒนาและประยุกตใช
เทคโนโลยีในการสรางสรรค ผลิตภัณฑธุรกิจและบริการใหม ๆ เปนอยางมาก ผู บริหารควรมีเปาหมายที่จะผลิต
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ทั้ ง ทางทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ อ ย า งเพี ย งพอ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู
ความสามารถดานทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารการจัดการ เพื่อตอบสนองสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน
พรอมทั้งใหการสนับสนุนใหโอกาสบุคคลากรใหสามารถนําความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารการ
จัด การไปใช ป ระโยชนกั บงานในต า ง ๆ อยา งกว างขวาง อั นเปน การเสริ มสร างความแข็ง แรงแก ก ารพัฒ นาและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (จักรเพชร, 2552, สื่อออนไลน)
สอดคลองกับงานวิจัยของ (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 86-100) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน พบวาภาวะผูนําเชิง
สรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขนเครือขาย
ที่ 19 ดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ รายขอ ไดแก สงเสริมใหมีการจัดหาสื่อ
อุปกรณเครื่องมือเทคโนโลยีสําหรับครูแตละกลุมสาระการเรียนรูเหมาะสมกับความตองการบริหารองคกรใหทํางาน
เปนทีมไดอยางมีระบบมีความรูเรื่องเครื่องมือสมัยใหมสําหรับการบํารุงรักษาและมีความกระตือรือรนตลอดจนเปดใจ
ใหกวางสําหรับเทคโนโลยีใหม ๆ จัดการอบรมภายในองคกรใหครูมีความรูมีเจตคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยี
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สารสนเทศเปนผูนําในการวางแผนโครงการการเลือกกิจกรรมสื่อที่เหมาะสมในแตละโครงการและการประเมินผล
โครงการมีเจตคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสนับสนุนใหครูมีสมรรถภาพดานการออกแบบสื่อการสอนมีความคิดรวบยอดตอเนื้อหาเพื่อการนําเสนอ
โดยมีความรูทางดานจิตวิทยาหลักสูตรและเรื่องระบบเพื่อนําไปใชในการออกแบบสื่อการสอน สงเสริมใหครูมีการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม อยางตอเนื่อง เฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ
1.2 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยา
เขตเชียงราย ดานการทํางานเปนทีม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด ไดแก มีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของทีมงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การทํางานเปนทีมเปนกลยุทธสําคัญของ
ภาวะผูนําทางการศึกษา ผูนําจะตองเสริมสรางการมีวิสัยทัศน คือ การมองอนาคต มองการณไกลและแปลงวิสัยทัศน
เปนกลยุทธนําไปสูการปฏิบัติ รวมถึงการผนึกกําลังรวมกันของทีมงาน มีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของทีมงาน เนน
ในเรื่องของผนึกกําลัง รวมสรางทีมงานใหแข็งแกรง (สมชาย เทพแสง, 2554, หนา 100-114) สอดคลองกับงานวิจัย
ของ (กาญจนา ศิลา 2556, หนา 86-100) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน พบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขนเครือขายที่ 19 ดานการทํางาน
เปนทีมโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ รายขอไดแก มีการสรางแรงบันดาลใจแรงจูงใจใหสมาชิกในทีมงานภายใน
สถานศึกษารวมมือกันทํางานมีการใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและรับฟงปญหาในการปฏิบัติงานของทีมงานตางๆ
สงเสริมบรรยากาศการทํางานที่บุคลากรยอมรับในคุณคาของเพื่อนรวมทีมงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยม
การทํางานเปนทีม สงเสริมใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น รับฟงและรว มมือกันแกปญหาอยางเหมาะสม และ
สงเสริมใหบุคลากรแตละทีมงานมีความเขาใจผูกพันและมีความรวมมือกัน เฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ
1.3 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษามหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยา
เขตเชียงราย ดานการไววางใจ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ไดแก เปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็นสอดคลองกับงานวิจัยของ (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 86-100) ได
ศึกษาเรื่อง ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางเขน พบวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขนเครือขายที่ 19 ดานการไววางใจ โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ รายขอ
ไดแก สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการคิดโครงการใหม ๆ มอบหมายงานไดเหมาะสมตามความสามารถของ
บุคลากร รับฟงความคิดเห็นและปญหาตาง ๆ ของบุคลากร ใหความชวยเหลือแนะนําตามความเหมาะสม สรางความ
เชื่อถือไววางใจใหกับบุคลากรดวยการบริหารตามหลักคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตยความเมตตาความยุติธรรม มี
การใหเกี ยรติเคารพการตัดสิ นใจและเขาใจขอ ผิดพลาดของบุค ลากร แสดงความเปนผู นําไดอย างเหมาะสมกั บ
สถานการณเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ
1.4 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยา
เขตเชียงราย ดานการสื่อสาร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ไดแก มีกิริยาวาจาสุภาพเหมาะสมในการเสวนา ทั้งนี้อาจเนื่องจาก สื่อสารเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธใน
กลุม การสรางบรรยากาศการทํางาน การควบคุมสั่งงานและการสรางความพอใจในฐานะที่เปนระบบเฉพาะบุคคล
อาจพิจารณาการสื่อสารในแงของพฤติกรรมทางการสื่อสารในเรื่องตาง ๆ การสื่อสารจึงเปนกลยุทธที่มีความสําคัญ
ตอองคกรในการบริหารที่จะทําใหงานขององคกรดําเนินตอไปและชวยในการประสานงานของหนวยงานในแงของการ
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บริ ห ารองค ก ร การสื่ อ สารทํ า ให เ กิ ด ความหมาย ทํ า ให ค นคาดคะเนความคิ ด ซึ่ ง กั น และกั น ได แ ละทํ า ให มี ก าร
แลกเปลี่ยนขอมูลกันในฐานะที่เปนเครื่องมือในการดําเนินงานขององคกร (เสนาะติเยาว, 2538, หนา 25-26)
สอดคลองกับงานวิจัยของ (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 86-100) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน
1.5 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยา
เขตเชียงราย ดานการสรางมนุษยสัมพันธ โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ยินดีกับบุคลากรที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานดวยความจริงใจ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ใช
การสื่อสารแกบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ มีความจริงใจ ใหโอกาสในการตัดสินใจสนับสนุนทรัพยากรแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจ เปลี่ยนแปลงนโยบาย คานิยม วัฒนธรรม การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคลากร ผูบริหารนับวามี
ความสําคัญตอการดําเนินงานไปสูความรวมมือที่ดี จึงตองใชการประสานงานเปนอยางดี เพื่อมิใหเกิดอุปสรรคและ
ปญหาตามมา (Bechtol; & Sorenson, 1993, P’ 298-300) สอดคลองกับงานวิจัยของ (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา
86-100) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน พบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขนเครือขายที่ 19 ดานการสื่อสารโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก
และ รายขอไดแก สามารถใหเหตุผลมีทาทีที่ดีในการชี้แจงโนมนาวใหบุคลากรยอมรับและปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ
มีวิธีการพูดเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานที่ เปนผูนําการประชุมดวยความเชื่อมันในตนเองสรางบรรยากาศที่ดีใน
การประชุม สงเสริมการประชาสัมพันธใหชุมชนไดรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม มีกิริยา
วาจาสุภาพเหมาะสมในการเสวนาสงมอบหมายงานที่บุคลากรรับรูไดชัดเจนปฏิบัติได เฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ
2. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยา
เขตเชียงราย ที่มีเพศตางกันในภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และภาวะ
ผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ที่มีอายุ
ประสบการณในการทํางาน และรายได ตางกันในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 86-100) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด ในโรงเรี ย นสัง กั ด กรุ ง เทพมหานครสํ า นั กงานเขตบางเขน พบว า การ
เปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า เชิ ง สร า งสรรค ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามความคิ ด เห็ น ของครู ในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายที่ 19) จําแนกตาม ขนาด ของสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน
แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจําแนกตาม
ประสบการณการทํางานของครู พบวา โดยรวมมีความแตกตางกัน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (กิตติกาญจน ปฏิพันธ, 2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องโมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนํา
เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออก
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคอยูในระดับมากที่สุด โดยผูบริหารที่มีเพศตางกันมีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไมแตง
ตางกันและผูบริหารที่มีอายุตางกันมีประสบการณการเปนผูบริหารตางกันมีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัยในครั้งนี้พบวา ขอตาง ๆ ในแตละดาน ดังตอไปมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอแนะ
แนวทาง ดังนี้
1. ดานการทํางานเปนทีม ผูนําควรแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ มีการสรางแรง
บันดาลใจ แรงจูงใจใหสมาชิกในทีมงามรวมมือในการทํางาน
2. ดานการสื่อสาร ผูนําควรมีวิธีพูดเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานที่และสามารถใหเหตุผล มีทาทีที่ดีใน
การชี้แจง โนมนาวใหบุคลากรยอมรับและปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
2. ควรศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารในโรงเรียน
3.ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา กับ วิทยาเขตเชียงราย

กิตติกรรมประกาศ
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อยางยิ่ง และผูเชี่ยวชาญดังมีรายนามในภาคผนวกที่ไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไข และใหขอเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ที่ไดให
ความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณคาและประโยชนพึงมีจากการศึกษาฉบับนี้ ขอนอมบูชาแดพระคุณของบิดา มารดาของผูวิจัย และขอ
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การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
ตามทรรศนะของครูกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย
The Study leadership of school administrative toward Efficiency Behavior In
the views of teacher Community network Doiluang ChiangRai Province
อรวรรณ เมฆทวีป 1* และ เจิดหลา สุนทรวิภาต 2
2

3

Orawan Mekthawip1* and Cherdla Soontornvipart 2
บทคัดยอ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารบริ ห ารงานให มี
ประสิทธิ ภาพ และจะทํ าการเปรี ยบเทีย บภาวะผูนํา ของผูบ ริหารสถานศึก ษาที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงาน
โดยรวม อีกทั้งยังหาแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะของภาวะผูนําของผูบริหาร สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพใน
กลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
จํานวน 106 คน ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความทรรศนะของครูเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําของ ผูบริหารสถานศึกษาแบบมุงงานและแบบมุงสัมพันธ และเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่ง
แบบสอบถามที่ใชเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และคําถามปลายเปดเกี่ยวกับแนวทางในการ
กําหนดลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพ โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลจากการแจกแจง ความถี่
หาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและใชสถิติทดสอบที (t-test)
จากผลการวิจัยพบวาการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบมุงงานในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอผูบริหารใหคณะครูปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
อยูในระดับมาก แบบมุงสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผูบริหารมีความเปนกันเองและเขาพบไดงายในการทํางาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับมาก
จากการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารแบบมุงงานและมุงสัมพันธ กับประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมพบวา
ภาวะผูนําแบบมุงงานมีความเหมาะสมในประสิทธิภาพในการทํางานทางดานคุณภาพของงานและดานปริมาณงาน
สวนภาวะผูนํามุงสัมพันธมีความเหมาะสมในประสิทธิภาพในการทํางานทางดานเวลาและดานคาใชจาย
สําหรับแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพไดมีผูใหแนวทางพบวา
สวนมากมีความเห็นวาเรื่องของผูบริหารควรมีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมีจุดยืนเปนของตนเอง รวมทั้งจะตองเปน
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แบบอยางที่ดีของลูกนองที่ใหความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการมากกวาการบริหารอื่น ๆ ที่สําคัญผูบริหาร
จะตองเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลรวมอยูดวย
คําสําคัญ: ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบบมุงงาน แบบมุงสัมพันธ

Abstract
This research aims to study the leadership of school administrators focused and committed relationship.
A Comparison of school leadership administrators an effective, It also seeks to define the attributes of leadership
of school administrators an effective of teacher Community network Doiluang Chiang Rai province.
The target group for the study of 10. Tools for data collection is Questionnaire about the attitudes of
teachers about the leadership of school administrators focused and oriented relationship and about the
performance by rating scale and Open-ended questions about how to determine the nature of executive
leadership to be effective. Data were analyzed by frequency average Standard Deviation and t-test
The results showed that the leadership of school administrators focused on the highest level. Consider
an item found, Management faculty behaves according to the rules of the school, average is the highest level.
Oriented relationship of the administrators on the medium level. Consider an item found, Administrators has
friendly and find it easy to operate, average is the highest level. A comparison, the leadership of executive
focused and committed in relation to the performance as perceived by the administration of teacher Community
network Doiluang district Chiang Rai province,Generally, leadership by work focus has appropriate in the
performance of the quality of work in the workload, and leadership by relationship focus has appropriate in the
perfomance of the quality of work in time and expenses.
For recomend in determining the characteristics of leadership, management effectiveness with the
guidelines. Administrator should have a broader vision and has own standpoint The best Administrators for
everyone Focus academic administration Administrator should opportunity for participants to express their
opinions rationally.
Keywords: Leadership of school administrators, Initiating Structure, Consideration

บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยอยูในการปกครองของคณะรักษาความสงบแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอยางยั่งยืนขึ้นในระหวางป พ.ศ 2558-2569 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 9)
ทั้งนี้เนื่องจากพบวาการศึกษากลายเปนตัวฉุดรั้งขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ จากการประกาศของ
International Institute for Management Development หรือ IMD ซึ่งเปนการสํารวจและจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขัน ทั้งหมด 61 เขตเศรษฐกิจทั่วโลกประจําป 2558 ปนี้พบวาประเทศไทยอยูอันดับที่ 30 (สมาคมนักบริหารพัสดุ
แหงประเทศไทย, 2549, สื่อออนไลน) จากการศึกษาพบวาเกิดจากปญหาองคประกอบดานคุณภาพกําลังคนที่เปนตัว
ฉุดรั้งสูงสุด ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปญหาดานการศึกษาไทยที่สั่งสมมากวา 20 ป ทั้งเรื่องการมีคุณภาพต่ํา และความ
เหลื่อมล้ําสูง
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เด็กไทยรอยละ 60 ออกจากระบบการศึกษาโดยมีวุฒิเพียงม.6 ม. 3 หรือต่ํากวา และมีเด็กรอยละ10 ไมจบ
แมแต ม. 3 ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนระดับ ม.3 ของไทยกวารอยละ 70 มีคะแนนการอาน คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศในกลุม OECD (จากผลการสอบ PISA 2012) (สมาคมนักบริหารพัสดุแหง
ประเทศไทย, 2549,สื่ อออนไลน ) ไทยใช งบประมาณเพื่อ การศึก ษาสูง เป น ที่ส องของโลก แต ไร ป ระสิท ธิ ภ าพ
งบประมาณสวนใหญเปนงานประจําและเงินเดือน และแมวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 มีหลักการ
ของการกระจายอํานาจทางการศึกษา ผานมา 16 ป ยังไมมีการดําเนินการใหเปนจริง การปฏิรูปที่ผานมามีแตการ
ปรับโครงสรางองคกร ที่ไมไดทําใหเกิดประสิทธิภาพหรือผลดีกับผูเรียนแมแตนอย ซึ่งปจจัยสําคัญ ยังไมสามารถ
ตอบสนองการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมและเปนธรรม
จากที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปดเผยภายหลังการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2557 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หนา 36) ไดเปดเผยวาจํานวนครูและการ
กระจาย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสัดสวนครูตอนักเรียนของไทย คือ 1:22 ใกลเคียงคาเฉลี่ยนานาชาติ (1:17)
ปญหาใหญจึงอยูที่การกระจายตัวครูไปยังสถานศึกษาในพื้นที่ดอยโอกาสที่ครูมักยายหลังสอนเพียง 1-2 ป รวมทั้ง
ปญหาการขาดครูเฉพาะสาขาและเกินในบางสาขา คุณภาพและสมรรถนะ ผลการประเมินบงบอกถึงครูจํานวนมาก
ขาดความรูความสามารถในวิชาที่ตนสอน นอกจากทักษะวิชาการแลว สังคมยังสะทอนความหวงใยตอจิตสํานึกของ
ความเปนครูที่มีแนวโนมแยลง โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบตอนักเรียนและดานจริยธรรม การคืนครูสูหองเรียน
ลดปญหาที่ครูตองรับภาระงานอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการสอน โดยเฉาพะภาระจากหนวยงานภายนอก ทําใหครูเสียเวลา
เกือบรอยละ 20 ของจํานวนวันเปดภาคเรียน
ในการนําเสนอ Roadmap ของกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549)
ไดกําหนดสาระสําคัญ ขอเสนอและ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอยางยั่งยืน ในปพ.ศ. 2558-2569 ซึ่ง
ประกอบดวย วิสัยทัศน เจตนารมณ หลักการ เปาหมาย กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ขอเสนอการปฏิรูปใน
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2558) ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในระยะตอไป (พ.ศ. 2559-2569) และกลไกการขับเคลื่อน
โดยมีเปาหมายเพื่อ เปลี่ยนแปลงผูเรียนใหดีขึ้นใน 3 ดาน คือมีความรูและความใฝรู มีทักษะเทาทันชีวิตและโลกของ
งานและเปนคนดีมีคุณธรรม จัดการศึกษาตอบสนองการพัฒนาประเทศ มุงสรางบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสากล ที่
จะชวยยกระดับประเทศไทยใหพนกับรายไดปานกลาง (Middle-income Trap) ในอนาคต ทําใหประเทศไทยเปน
ประเทศที่สามารถปรับตัวใหทันกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกไดตลอดเวลา ลดคาใชจายในการบริหารลง
สามารถทุมเททรัพยากรในระดับที่เพียงพอ ไปเพื่อลดชองวางของโอกาสทางการศึกษา ตองเปนการปฏิรูปที่ไปใหถึง
การใหหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพอยางนอย 12 ปแกเด็กบนแผนดินไทยทุกคน ประชาชนตองมีสวนรวมไดจริง
ผานการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหพื้นที่และสถานศึกษามุงใหอิสระ (Autonomy) ควบคูความรับผิดชอบ
(Accountability) รวมถึงการเปดชองทางแกทุกภาคสวนในการเขามารวมจัดการศึกษา
โดยมี ก ารแบ ง การปฏิ รู ป ออกเป น 2 ระยะ ได แ ก ระยะเร ง ด ว น (พ.ศ. 2558) ทํ า การปรั บ หลั ก สู ต ร
กระบวนการเรียนการสอน ตําราเรียน และระบบวัด ประเมินผล ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคนของประเทศ
และพัฒนาผูเรียนในแตละชวงวัย ดวยเนนที่ กระบวนการจัดการเรียนรูใหม โดย ลดเวลาเรียน ลดการเรียนวิชาที่ไมมี
ความจําเปนหรือซ้ําซอนกัน เพื่อใหเด็กมีเวลาอยูกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น เพิ่มกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวิต การ
ทํางาน และปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ และระบบการประเมินผลปรับใหสอดคลองกับหลักสูตร และการเรียน
การสอน ใหมีคณะกรรมการหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ โดยในระยะตอไป ผลักดันใหเปนหนวยงานที่สามารถ
ดําเนินการตอเนื่อง มีการวิจัยและพัฒนา และมีความเปนอิสระทางวิชาการ และใหมีกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง
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ครูกับนักเรียน ทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียนรวมถึงสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เพื่อใหผูเรียน ไดเรียนรูตาม
ศักยภาพ สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูดานอาชีพ หรืออุดมศึกษาตามศักยภาพตามความตองการ และสอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาประเทศ แนวทางการดําเนินงานระยะตอไป (พ.ศ. 2559-2569) จะครอบคลุม 6 ดาน ไดแก
การปฏิรูปครู การปฏิรูปการเรียนรู การเพิ่มการกระจายโอกาสอยางมีคุณภาพและทั่งถึง เทาเทียม การปฏิรูประบบ
บริหารการจัดการศึกษา การผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและ การปรับระบบการใช ICT
เพื่อการศึกษา
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการปฏิรูปครู เปนดานหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผูนําถือวาเปนสวนสําคัญที่
ทําใหครูเกิดการปฏิรูปได ขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดังนั้นภาวะผูนํา (Leadership) เปนปจจัยสําคัญ
ยิ่งที่มีผลกระทบที่ทําใหทัศนคติแรงจูงใจและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละสถานศึกษาแตกตางกันไดมาก
ผูนําบางคนสามารถทําใหผูตามมีความผูกพันพรอมที่ที่จะทุมเทในการทํางานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ แตผูนําบางคน
กลับกอใหเกิดผลในทางกลับกัน ในอดีตเชื่อวาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้น นาจะอยูที่
บุคลิกลักษณะ (Personality traits) ของผูนําเปนสําคัญ พฤติกรรมของผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยูกับสถานการณ
ความสนใจตอมาจึงหันเหไปทางความเชื่อวาผูนําควรจะตื่นตัวสนใจสิ่งตาง ๆ และยังตองสนใจตอสภาพแวดลอมของ
องคกรที่เปนอยูและสนใจปรับหลักการหรือระบบในการทํางานของผูนําใหสอดคลองกับสถานการณ นอกจากนี้ภาวะ
ผูนํายังเปนการชวยเหลือและสนับสนุนทั้งทางดานสังคมและจิตใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษา และสามารถทําให
บุคลากรในสถานศึกษามีความขยันขันแข็ง มีขวัญกําลังใจในการทํางานแลวก็นาจะเปนที่เชื่อไดวาการจัดการเรียนการ
สอนคงจะมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี หรือสูงมาก รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ ก็คงจะเจริญรุงเรืองหรือไดมาตรฐาน
แนนอน
ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาแตละคนตางมีพฤติกรรมภาวะผูนําที่แสดงออกในลักษณะที่ตางกันออกไป (ไพฑูรย
เจริญพันธุวงศ อางถึงใน จิรวดี สุขวิญญา, 2551) ไดกลาววาผูนําจะตองมีลักษณะความเปนผูนําในสถานการณอยาง
ใดอยางหนึ่ง ผูนําจะตองนํากลุมไปสูเปาหมายที่กําหนดไวได ภาวะผูนําจึงขึ้นอยูกับสถานการณ ผูบริหารสถานศึกษา
บางคนอาจจะแสดงพฤติ ก รรมการบริ ห ารในลั ก ษณะที่ เ น น ความสํ า คั ญ ของงานเป น หลั ก โดยกํ า หนดให
ผูใ ตบั งคั บบั ญชาดํ าเนิน ตามนโยบายและแบบแผน มี การกํ าหนดระเบี ยบกฎเกณฑ มาตรฐานและวิธี การทํ างาน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู นํ า และผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาเป น ไปตามตํ า แหน ง หน า ที่ มี ลั ก ษณะเป น ผู นํ า แบบมุ ง งานการ
บริหารงานในลักษณะนี้อาจมีผลใหผูรวมงานขาดความรูสึกในความเปนเจาของหนวยงานสกัดกั้นความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความรูความสามารถของผูรวมงานเนื่องจากตองปฏิบัติตามกรอบระเบียบที่วางไว ผูรวมงานขาดขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานจึงมีโอกาสผิดพลาดได เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติถูกกําหนดจากผูนําเพียง
คนเดียวและอาจเสียผลประโยชนที่ควรจะไดรับ และในขณะที่ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ อางถึงใน ใกลรุง สุขวิญญาณ,
2552, หนา 3) ไดกลาวไววาผูบริหารสถานศึกษาบางคน อาจแสดงพฤติกรรมการบริหารในลักษณะที่แสดงถึงความ
เปนมิตร มีการเคารพซึ่งกันและกัน ใหความไววางใจในการทํางาน มีสัมพันธภาพ มีลักษณะเปนผูนําแบบมุงสัมพันธ
การบริหารในลักษณะนี้อาจทําใหหนวยงานไมบรรลุผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากขาดการควบคุม กํากับและติดตาม
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอยางเปนระบบ ในกรณีที่บุคลากรในโรงเรียนขาดคามรับผิดชอบ ไมเขาใจ
บทบาทของตนเอง จะยากแกการควบคุม และผูรวมงานอาจใชสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตได ดังนั้นการที่ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรใหความสําคัญทั้งในลักษณะผูนําแบบมุงงานและมุ ง
สัมพันธควบคูกันในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบุคลากรในองคกรมีความมุงมั่นตั้งใจและรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน
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อยางเต็มความสามารถ โดยยึดวัตถุประสงคเปนหลัก ซึ่งทําใหการบริหารงานประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
และบุคลากรในองคกรรวมงานอยางมีความสุข
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว จะเห็นไดวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยให
ความสําคัญกับการบริหารงานแบบมุงงานและมุงสัมพันธควบคูกันไปเพราะมีผลตอประสิทธิภาพของงานใหบรรลุ
เปาหมาย ดังนั้นผูศึกษาซึ่งเปนบุคลากรที่อยูในกลุมโรงเรียนในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จึงสนใจศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมตอการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพตามทรรศนะของครูกลุมเครือการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย วา
พฤติกรรมภาวะผูนําตามทรรศนะของครูในแบบมุงงานและมุงสัมพันธมากนอยเพียงใด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผูนําในการปฏิบัติงานและเปนประโยชนในการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารบริ ห ารงานให มี
ประสิทธิภาพในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง
อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 3) เพื่อหาแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะภาวะผูนําของ ผูบริหารสถานศึกษาที่
มีประสิทธิภาพในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ภูมิหลัง

ประสิทธิภาพในการทํางาน
Peterson and Plowman
- คุณภาพของงาน
- ปริมาณงาน
- เวลา
- คาใชจา ย

- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- ระยะเวลาในการทํางาน

ภาวะผูนาํ Halpin
- มุงงาน
- มุงสัมพันธ
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วิธีการศึกษา
กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกคณะครูที่ปฏิบัติงานสอน ในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอย
หลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 106 คน
เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ยครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถามพฤติ ก รรมผู นํ า Leader Behavior Description
Questionnaire LBDQ ของ (Andew W. Halpin อางใน ใกลรุง สุขวิญญาณ, 2552, หนา 60) แบงออกเปน 4 ตอนตอน
ที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ และคา
รอยละ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบบมุงงาน (Initiating Structure) แบบ
มุงสัมพันธ (Consideration) ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือข ายการพัฒนาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวั ด
เชียงราย มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Skale) ชนิด 5 ระดับ โดยมีเกณฑการ
เลื อ กตอบและให ค ะแนน วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยหาค า เฉลี่ ย (xˉ) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ตอนที่ 3
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาดอยหลวง
อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Skale) ชนิด 5
ระดับ โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบที (T-test) ตอนที่ 4 เปนคําถาม
แบบปลายเปด (Opened Question) เกี่ยวกับขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการหาแนวทางในการ
กําหนดคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพวิเคราะหขอมูลโดยนํามาจัดเรียงลําดับตาม
คาความถี่ (ƒ) วิเคราะหขอมูลและสรุปเนื้อหา

ผลการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวนถึง 69 คนคิดเปนรอยละ 34.9 เปนเพศชาย
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 34.9 ตามลําดับ พิจารณาจากอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุต่ํากวา 40 ป
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 50.9 สูงกวา 41 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 49.1 เมื่อพิจารณาจากวุฒิการศึกษา
พบวา จบปริญญาตรี จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 64.2 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 35.8
และ เมื่อพิจารณาประสบการณในการทํางาน พบวา ผูที่มีประสบการณ5-10 ป ละ มากกวา 31 ป มีมากที่สุดและมี
จํานวนเทากัน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 24.5 และผูที่มีประสบการณนอยกวา 5 ป ระหวาง 11-15 ป ระหวาง
16-20 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 14.2 อายุระหวาง 26-30 ป มีจํานวนนอยที่สุด คือจํานวน 9 คน คิดเปนรอย
ละ 8.5
ภาวะผูนําแบบมุงงานของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมเห็นวาอยูในระดับมาก (xˉ=4.10, S.D. =0.70) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ ผูบริหารใหคณะครูปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ
=4.28, S.D.=0.67 ) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารมีการแจงใหคณะครูเขาใจบทบาทและหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูริหารที่มีตอสถานศึกษา (xˉ=4.18, S.D.=0.71 ) อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
ผูบริหารไดทดลองใชนวัตกรรมใหม ๆ ในการทํางานรวมคณะครู (xˉ=3.84, S.D.=0.80) อยูในระดับปานกลาง
ภาวะผูนําแบบมุงสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษา ภาพรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง (xˉ=3.99,
S.D.=0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารมีความเปนกันเองและเขาพบไดงายในการทํางาน มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด อยูในระดับมาก (xˉ=4.17, S.D.=0.67 ) รองลงมาคือ ผูบริหารใหความชวยเหลือแกคณะครูตามความความ
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เหมาะสม อยูในระดับมาก (xˉ=4.09, S.D.=0.74) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูบริหารไมคอยที่จะอธิบายเหตุผล
ใด ๆ เกี่ยวกับการกระทําของตนเอง อยูในระดับปานกลาง (xˉ=3.40, S.D.=0.97 )
ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารแบบมุงงานและมุงสัมพันธ กับประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมพบวา
ภาวะผูนําแบบมุงงานมีความเหมาะสมในประสิทธิภาพในการทํางานทางดานคุณภาพของงานและดานปริมาณงาน
สวนภาวะผูนํามุงสัมพันธมีความเหมาะสมในประสิทธิภาพในการทํางานทางดานเวลาและดานคาใชจาย เมื่อดูเปนราย
ดาน พบวาประสิทธิภาพในการทํางานทางดานคุณภาพของงานและดานปริมาณงานมีความเหมาะในภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาแบบมุงงานและประสิทธิภาพในการทํางานทางดานเวลาและดานคาใชจายมีความเหมาะในภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบสัมพันธ
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในดานตาง ๆ ในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง (xˉ=3.98, S.D.=0.65) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ในขอดานคาใชจาย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ=4.01, S.D.=0.07) อยูในระดับมาก รองลงมา
คือ ด านคุ ณภาพของเวลา (xˉ=3.99, S.D.=0.69) อยู ในระดับปานกลางและดานคุ ณภาพของงาน (xˉ=3.99,
S.D.=0.60) อยูในระดับปานกลาง และขอที่มี คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานปริมาณงาน (xˉ=3.96, S.D.=0.61) อยูใน
ระดับปานกลาง
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในดานคุณภาพของงาน ในภาพรวมเห็นวาอยูในระดับปานกลาง (xˉ =3.99, S.D.=0.60)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในขอครูและนักเรียนไดรับประโยชนจากงานที่เกิดขึ้นมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ=4.10,
S.D.= 0.72) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการบริการของโรงเรียน (xˉ=4.08,
S.D.=0.70) อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คืองานออกมามีคุณภาพดีเลิศ ถูกตอง เที่ยงตรง ไมมีการ
แกไข (xˉ=3.85, S.D.= 0.66) อยูในระดับปานกลาง
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในดานปริมาณงาน ในภาพรวมเห็นวาอยูในระดับปานกลาง (xˉ=3.96, S.D.=0.61) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ในขอโครงการตาง ๆ สําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ=4.01,
S.D.=0.62) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีปริมาณงานตามที่ตั้งเปาหมายที่ตั้งไว หรือเกินเปาหมายที่วางไว (xˉ=3.97,
S.D.=0.61) อยูในระดับปานกลางและขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือมีการนําวงจรเดมิ่ง (PDCA) เขามาดําเนินการใน
โครงการตาง ๆ (xˉ=3.93, S.D.=0.61) อยูในระดับปานกลาง
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในดานเวลา ในภาพรวมเห็นวาอยูในระดับปานกลาง (xˉ =3.99, S.D.=0.69) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ในขอมีการอุทิศเวลาเพื่อใหงานสําเร็จเสร็จสิ้นดวยดีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ=4.08, S.D.=0.76) อยู
ในระดับมาก รองลงมาคือ ผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เสร็จแลวทันตามเวลากําหนด (xˉ=4.02, S.D.=0.64 )อยูใน
ระดับมากและขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือมีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการใหม ๆ ในการทํางานอยางสม่ําเสมอ (xˉ=
3.88, S.D.=0.67) อยูในระดับปานกลาง
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ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในดานคาใชจายในภาพรวมเห็นวาอยูในระดับมาก (xˉ=4.01, S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ในขอมีการใชจายตามแผนปฏิบัติการที่ไดวางไวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ=4.11, S.D.=0.72) อยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ มีการวางแผนคาใชจายกอนลงมือ ปฏิบัติงาน (xˉ= 4.10, S.D.=0.73) อยูในระดับมากและขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือมีการใช ทรัพยากรบุคคลอยางคุมคาและไดผลงานมาก (xˉ =3.97, S.D.=0.71) อยูในระดับปาน
กลาง และ มีการตรวจสอบคุณภาพของงานเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น (xˉ=3.97, S.D.=0.67) อยูใน ระดับปานกลาง
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการหาแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ พบวามีผูใหแนวทางดังนี้ 1) ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมีจุดยืนเปนของตนเอง 2) ผูบริหาร
ควรเปนแบบอยางที่ดี 3) เนนหนักการบริหารงานวิชาการมากกวาบริหารงานอยางอื่น 4) ผูบริหารควรเปดโอกาสให
ผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 5) ผูบริหารควรรูจักและเขาใจบุคลากรในโรงเรียนใหละเอียดทุกคน
เพื่อจัดสรรคนใหเหมาะสมกับงาน 6) ผูบริหารควรมีความรูความสามารถและมีเทคนิคใหม ๆ ในการบริหารงาน 7)
ผูบริหารควรมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน 8) ผูบริหารควรวางแผนการทํางานกอนลงมือทํา 9) ผูบริหารควร
ยอมรับการบริหารงานแบบใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาแบบเดิม และ10. ผูบริหารควรมีการพัฒนาเทคนิคการ
บริหารที่ใหม ๆ อยูเสมอ

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อ งการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารงานให มี
ประสิทธิภาพตามทรรศนะของครูกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังนี้
ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบมุงงาน มุงสัมพันธ ในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอย
หลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา มีคาเทากับ 4.10 อยูในระดับมาก เมื่อมีการวิจัยเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําก็พบวามีความสอดคลองกับผลการวิจัยของวรลักษณ วุฒิปราณี (2555) ไดศึกษาความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกาพบวาพบวา
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําดานมุงงาน และพฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธของหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา สวนใหญ โดยรวมอยูในระดับมาก
ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานในกลุมเครือขายการ
พัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พบวาเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารแบบมุงงาน
และมุงสัมพันธ กับประสิทธิภาพในการบริหารงาน แตกตางกัน งานวิจัยพบวาประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตาม
ทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในดานตาง ๆ ใน
ภาพรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในขอดานคาใชจาย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ดานคุณภาพของ อยูในระดับปานกลางและดานคุณภาพของงาน อยูในระดับปานกลาง และ
ขอที่มี คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานปริมาณงาน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีความแตกตางกับผลการวิจัยของพิศิษฐ หิรัญ
กิจ (2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ พบวาผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการและรองผูวาราชการจังหวัดเห็นดวยกับประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
- Proceedings -

973

ดานที่เห็นดวยมากที่สุดคือ ดานความคุมคา รองลงมาคือ ดานความมีคุณภาพ ดานการบรรลุเปาหมายขององคกร
และดานความรวดเร็ว ตามลําดับ
ศึกษาแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะภาวะผูของผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในกลุม
เครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พบวามีครูผูใหทรรศนะแนวทางเกี่ยวกับ
คุณลักษณะภาวะผูของผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเรื่องผูบริหารควรมีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมี
จุดยืนเปนของตนเอง อยูในระดับมากรองลงมาเปนแบบอยางที่ดีของลูกนองที่ใหความสําคัญตอการบริหารงาน
วิชาการมากกวาการบริหารอื่น ๆ ที่สําคัญผูบริหารจะตองเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลรวม
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําของภาวะผูนําของ (Andrew W. Halpin อางถึงใน สมศักดิ์ ไชยลังการ, 2556)
ภาวะผูนําแบบมุงงาน (Initiating Structure) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของานตามแนวคิดของ Peterson
and Plowman (1953) เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะผูนําในดานมุงงานและมุงสัมพันธสูประสิทธิภาพ
แบบผูบริหารมืออาชีพ
2. ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนที่กวางไกลและครูรวมกันบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของงาน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาวามีลักษณะมุงงานหรือมุงสัมพันธมากนอย
เพียงใด แลวจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณา ชวยเหลือ แนะนําอยางดียิ่งจาก
อาจารยรองศาสตราจารย ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง
ๆ ในทุกดาน ดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี จึงขอกราบ
ขอบพระคุณไวเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย
ขอขอบพระคุณอาจารย ผูบริหารสถานศึกษาที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบแบบสอบถามเปนอยางดี
และ คณะครูที่ใหความอนุเคราะห ดูแล สนับสนุน และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทําใหผูวิจัยไดรับ
ขอมูลเพื่อ การวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา เพื่อนและนองทุกคน ที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือเปนกําลังใจใหตลอดมา จน
ทําให การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี คุณคาและประโยชนที่มีจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ฉบับนี้ ขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารยและผูมีพระคุณ
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การศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
STUDYING ACADEMIC LEADERSHIP AND LEADERSHIP AND LEADERSHIP AND
LEADERSHIP DEVELOPMENT OF THE SCHOOL’S ADMINISTRATOR OF THE
SECONDARY EDUCATIONAL SERVIEC AREA OFFICE 35
นิฤมล ญาวิลาศ 1* และ ธิดาวัลย อุนกอง 2
4
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Niruemon Yawilas1* and Thidawan Unkong 2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปการศึกษา 2558 จํานวน 327 คน ไดมาโดยกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ดวยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage
Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
และแบบสอบถามแบบปลายเปด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวางแผนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ รองลงมา คือ ดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ดานมุมมองและแนวโนมของหลักสูตร ดานการประเมินผลการสอนของครู
ตามลําดับ สวนดานต่ําสุด คือ ดานการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและสงเสริมใหครูไดรวมวางแผนการวัดผล/ประเมินผล โดยปราศจากกรอบกําหนดหรือนโยบายบังคับการ
ใหผลการเรียนของนักเรียน มีการประเมินตามสภาพจริง ใหความสําคัญกับเด็กพิเศษอยางจริงจังมีการวางแผน
เกี่ยวกับเด็กพิเศษเรียนรวมตั้งแตการจัดครูและหองเรียน ดําเนินการประเมินผลการสอนของครูโดยจัดทีมนิเทศการ
สอนของครูทุกคน ใหมีการนิเทศอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และสงเสริม/สนับสนุนโดยจัดใหมีโครงการที่จะพัฒนา
ครูใหเปนครูมืออาชีพ
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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คําสําคัญ: ภาวะผูนําทางวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา

Abstract
The propose of this research are ; 1) To study the Academic leadership of the school administrator in
The Secondary Educational Service Area Office 35, and 2) To study Development Processes of the School
administrator in The Secondary Educational Service Area Office 35. The representative samples in this research
are 327 of the teachers in The Secondary Educational Service Area Office 35 education year 2015. The size of
the representative samples come from Krejcie and Morgan’s table(Multi Stage Random Sampling). The research
instruments are scale questionnaire, valuate 5 step, opened questionnaire, rating scale, and open-ended
questionnaire. Data analysis by using statistics of frequency, percentile, average, and standard deviation.
The result of studying found that;
1. Most of result of the Academic leadership of the school administrator are in high level when
considered in each item, found that the most average is planning for develop professional teacher, the next is
students’ workshop evaluation, then is the point of view and tending of the curriculum, after that is teaching
process evaluation in order. And the last is making program for children with special needs
2. The Development Processes of the School administrator found that the administrator should have to
realize and understand the curriculum and encourage the teachers to participate in measurement and evaluation
without limit the frame or enforcement policy in giving grades for students, evaluate from authentic assessment,
and prioritize making educational plans for Inclusive education for children with special needs. Such as
management teachers and classrooms, the observers observe teachers’ teaching at least once a semester, and
promote/support the professional teacher project.
Keywords: Academic Leadership, School administrator

บทนํา
การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญ ในการสรางความเจริญกาวหนาทั้งในปจจุบันและอนาคตซึ่งเปนปจจัยในการ
พัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ คุณธรรมของบุคคล สังคมและประเทศชาติ การศึกษาสามารถนําไปใชในการ
แกปญหาตาง ๆ ของสังคมได เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการหนึ่ง ที่ชวยใหคนไดรับการพัฒนาตนเองและสงผล
ตอคุณภาพของคน จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูใน
ตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจัก
เรียนรูดวยตนเอง พึ่งตนเองได และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 เปน กลไกสํ าคัญ ในการจัด การศึก ษาใหมีป ระสิทธิ ภาพ โดยมี
หลักการสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ คือ การจัดการศึกษาตองหลักการวา ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถ เรียนรูและพัฒนาได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด การกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) และการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา
และหนวยงานที่ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและ
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การประยุกตความรู มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝก
ปฏิบัติใหทําได คิดเปน รักการอาน และเกิดการใฝรู อยางตอเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยใหผสมผสานสาระ
ความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว
ทุกวิชา 5) สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้
ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการตาง ๆ และ 6) จัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อ
รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (มาตรา 24) การจัดการศึกษา ใหประสบความสําเร็จไดนั้น ผูเรียนจะตองมี
คุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและผูที่จะชวยใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตไดก็ คือ ครูผูสอน ที่เปนผูทําหนาที่ถายทอดความรูและปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดีใหแกผูเรียน
ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการจัดการทางการศึกษา และเปนผูนําในการ
พัฒนาการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว เปนอยางมาก โดยทั่วไปคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูมีความรูดี ปฏิภาณ ไหวพริบดี บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่ม รูจักปรับปรุงแกไข
มีความสามารถในการโนมนาวจิตใจ มีความเขาใจบุคลิกทั่วไปและเขาใจสังคมไดดี มีความอดทนและรับผิดชอบสูง
มีมนุษยสัมพันธที่ดี ประสานงานไดดี มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและยอมรับนับถือผูซึ่งใหความชวยเหลือผูอื่น และมี
ความยุติธรรม ซึ่งลักษณะดังกลาวไมไดหากันไดงาย ๆ ในสถานศึกษา ที่หายากยิ่งกวานั้น คือ ภาวะผูนําหรือความ
เปนผูนํา (ธร สุนทรายุทธ,2551,หนา 325) ผูบริหารสถานศึกษาจะตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ดานภาวะผูนําและ
ภาวะผูตาม จากแนวคิดเดิมที่เคยมีประสิทธิผลในอดีตมาสูแนวคิดภาวะผูนํายุคใหม ซึ่งมุงเนนผูนําที่มีมุมมองกวางไกล
ในระดับสากล มีความสามารถตาง ๆ ยืดหยุน เพื่อรองรับกับความทาทายตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยึดมั่นตอการ
เรียนรูอยางตอเนื่องและสรางองคการแหงการเรียนรู สามารถสรางเครือขายความรวมมือ ตลอดจนสามารถสราง
ความเปนผูนําแกผูรวมงานภายในใหนําตนเองและรวมทํางานเปนทีม โดยมีเปาหมายเพื่อผลิตผลงานและการบริการที่
ดีมีคุณภาพ ภาวะผูนําถือเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของงานและหนวยงาน (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2548) จาก
กรอบภาระงานในโรงเรียนทั้ง 4 งาน ไดแก การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารวิชาการถือเปนงานหลักของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองทําใหดีที่สุด เนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญ ในการบริหารสถานศึกษาและเกี่ยวของสัมพันธกับกิจกรรมทุกกิจกรรมใน
สถานศึกษา กิจกรรมทางวิชาการถือวาเปนตัวชี้วัดความสําเร็จและสัมฤทธิผลของสถานศึกษา ที่จะแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไป
ใชและปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรูและความ
เขาใจเปนอยางดี จึงจะสามารถเปนผูนําที่ดี มีลักษณะภาวะผูนําทางวิชาการ และการจูงใจคณะครูใหรวมมือกัน
ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ซึ่ง
ผลผลิต คือ เด็กนักเรียนที่มีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (นพวนา วิ
ภักดิ์, 2551, หนา 3)
จากรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ปการศึกษา 2556 พบวา คาเฉลี่ยรวมรอยละผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน 5 กลุมสาระหลัก ปการศึกษา 2556 มีคาลดลง และคาเฉลี่ยรวมรอยละผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2556 ใน 5 กลุมสาระหลัก มีคาลดลง และ 5 กลุม
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สาระหลัก ของชั้น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 3 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปที่ 6 ของโรงเรี ย นสั งกั ด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ในปการศึกษา 2556 คาเฉลี่ยรวมรอยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ํากวา
รอยละ 50 ทุกวิชา
ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา ภาวะผูนําทางวิชาการและแนวทางการ
พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึก ษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อจะไดนํ า
ผลการวิ จั ย ไปใช เป นแนวทางในการปรั บปรุ ง และพั ฒ นาภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ หารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ใหมีคุณภาพโดยเฉพาะดานวิชาการ ที่จะสงผลตอความนาเชื่อถือ
และประสิทธิภาพของโรงเรียนในอนาคต

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่อง การศึกษาภาวะผูนาํ ทางวิชาการและแนว
ทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผูวิจัยสรุป
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ตามแนวคิดของเซยฟารธ (Seyfarth) 5 ดาน ไดแก
1. ดานมุมมองและแนวโนมของหลักสูตร
2. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน
3. ดานการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
4. ดานการประเมินผลการสอนของครู

ความคิดเห็นของครูผูสอนตอภาวะ
ผูนําทางวิช าการและแนวทางการ
พั ฒ นาภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห าร
สถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีวัตถุประสงค ดังนี้ เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง
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นี้ คือ ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปการศึกษา 2558 กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 327 คน ใชการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi
Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการและแนว
ทางการพัฒนาภาวะผูนําของบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ทั้ง 5 ดาน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการ
วางแผนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานมุมมองและแนวโนมของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานการ
ประเมินผลการสอนของครู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับ สวนดานต่ําสุด คือ ดานการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กที่
มีความตองการพิเศษ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
1.1 ดานมุมมองและแนวโนมของหลักสูตร พบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารยึดจุดมุงหมายทางการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ในการพัฒนาหลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารสนใจศึกษาหาความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหารแสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ในการเปนผูนําหรือริเริ่มการ
พัฒนาหลักสูตรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับ สวนขอต่ําสุด คือ ผูบริหารประชุม ชี้แจง ใหความรูแกคณะครู
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
1.2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป น รายข อ พบวา ขอ ที่ มี คา เฉลี่ย สู งสุ ด คือ ผู บริ ห ารส ง เสริ ม ให มี การวั ดและประเมิ น ผลนั ก เรีย นสอดคลอ งกั บ
จุดประสงคของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูมีการวัดผลตามหลักเกณฑ
และระเบียบการวัดและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหารสนับสนุนใหครู
วัดและประเมินผลจากสภาพจริงและใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับ สวนขอ
ต่ําสุด คือ ผูบริหารกําหนดนโยบายและปฏิทินการวัดและประเมินผลอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
1.3 ดานการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหารไดสงครู
เขาอบรมดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิเศษ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับ สวนขอต่ําสุด คือ
ผูบริหารสงเสริมใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตามครูใหมีความรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
1.4 ดานประเมินผลการสอนของครู โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารกําหนดปฏิทินการประเมินผลการสอนอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดหองเรียนใหแปลกใหมและนาสนใจอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ
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ผูบริหาร/ครูรวมกันวางแผนในการประเมินผลการสอนของครู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับ สวนขอต่ําสุด คือ
ผูบริหารไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
1.5 ด า นการวางแผนเพื่ อ พั ฒ นาความเป น ครู มื อ อาชี พ โดยภาพรวมมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ผูบริหารไดสงเสริมใหครูศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนให
เปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหารสงเสริม/พัฒนาครูใหจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับ สวนขอต่ําสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูทุกคน
ยอมรับฟงและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
35 สามารถสรุปไดดังนี้
2.1 ดานมุมมองและแนวโนมของหลักสูตร มีผูใหความคิดเห็นจํานวน 210 คน โดยมีแนวทางการพัฒนา
ดานนี้ที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับสถานการณ ปจจุบัน ความตองการของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา และมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรรวมกับคณะครูในทุกขั้นตอน
2.2 ดานการประเมิ นผลการปฏิบัติ งานของนั กเรีย น มีผู ใหค วามคิ ดเห็ น จํา นวน 177 คน โดยมีแนว
ทางการพัฒนาดานนี้ที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ ผูบริหารควรสงเสริมใหครูไดรวมวางแผนการวัดผล/ประเมินผล โดย
ปราศจากกรอบที่กําหนดหรือนโยบายบังคับในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียน มีการประเมินผลตามสภาพจริง
โดยใชวิธีการที่หลากหลาย มีการบูรณาการระหวางครูผูสอนในระดับเดียวกัน ใหความรูครูและนิเทศการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักเรียนอยางจริงจังและตอเนื่อง
2.3 ดานการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีผูใหความคิดเห็นจํานวน 235 คน โดยมี
แนวทางการพัฒนาดานนี้ที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ ผูบริหารควรใหความสําคัญกับเด็กพิเศษอยางจริงจัง มีการ
วางแผนเกี่ ย วกั บ เด็ ก พิ เศษเรี ย นร ว มตั้ ง แต ก ารจั ด ครู แ ละห อ งเรีย น เพื่ อพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นรายบุ ค คล
มีนโยบายในการปฏิบัติ/วิธีการที่ชัดเจน สรางความเขาใจใหกับผูปฏิบัติและผูปกครอง และจัดใหมีการคัดกรองเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ เด็กธรรมดา เด็กพิเศษเรียนรวม เพื่อจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับนักเรียน
2.4 ดานการประเมินผลการสอนของครู มีผูใหความคิดเห็นจํานวน 220 คน โดยมีแนวทางการพัฒนา
ดานนี้ ที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ ผูบริหารควรดําเนินการประเมินผลการสอนของครู มีการจัดทีมในการนิเทศการ
สอนของครูทุกคนโดยนิเทศอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการสรางความเขาใจรวมกับครูถึงจุดมุงหมายในการ
ประเมินผลการสอน และผูบริหารตองเปนผูนําดานการนิเทศกํากับติดตาม จัดทําปฏิทินการนิเทศ กําหนดเกณฑการ
ประเมินของผูสอนอยางตอเนื่อง มีการสะทอนกลับแกครูแตละคนเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนรู
2.5 ดานการวางแผนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ ผูใหความคิดเห็น จํานวน 170 คน โดยมีแนวทางการ
พัฒนาดานนี้ที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ ผูบริหารควรสงเสริม/ สนับสนุนใหมีโครงการที่จะพัฒนาครูใหเปนครูมือ
อาชีพ จัดอบรมเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพใหกับครู วางแผนใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และ
ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนในการวางแผนการพัฒนาครู เพื่อจะไดพัฒนาครูไดตรงตามเปาหมายที่วางไว
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สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิ จั ยเรื่ อ ง การศึ ก ษาภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการและแนวทางการพั ฒ นาภาวะผูนํ า ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผูศึกษาพบประเด็นสําคัญ ที่ควรนํามาอภิปราย
ผล ดังนี้
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คือ พฤติกรรมที่
ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออก โดยนําเอาความรู ความสามารถ ความคิด เทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพมาใชในการ
บริหารสถานศึกษา เพื่อกระตุนแนะนําครูใหปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนจนบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่
กําหนด และพัฒนาวิชาชีพครูใหเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น (จักรพงศ ถาบุตร,2547,หนา 32-34) เชนเดียวกับหลักการ
บริหารการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 39 กํ า หนดให มี ก ารกระจายอํ า นาจการบริ ห าร และการจั ด การศึ ก ษา ด า นวิ ช าการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญใน
ฐานะหัวหนาหนวยงานที่ใกลชิดกับครูและผูเรียนมากที่สุด ผูบริหารสถานศึกษา นอกจากจะตองเปนผูมีวิสัยทัศน
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการบริหารแลวจําเปนตองเปนผูนําทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการดานตาง ๆ ดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันเผด็จ มีชัย (2554, หนา 95) ที่ทําการศึกษา เรื่อง ภาวะผูนํา
ทางวิ ช าการที่ ส ง ผลต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นสั ง กั ด องค ก ารบริ ก ารส ว นจั ง หวั ด ขอนแก น พบว า
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองคการบริการสวนจังหวัดขอนแกน มีความสัมพันธใน
ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการ ในระดับมาก เชนเดียวกับสีรรานี วสุภัทร (2551, หนา 297) ที่ทําการศึกษา เรื่อง
ภาวะผูนําทางวิชาการ และสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่จะนําพาสถานศึกษาไปสูความสําเร็จไดตองมีศักยภาพดานภาวะผูนํา ทาง
วิชาการ โดยภาวะผูนํา ทางวิ ชาการของผู บริห ารสถานศึกษาส งผลโดยตรงตอความสํ าเร็จของการบริ หาร และ
สอดคลองกับวีระชาติ วิลาศรี (2551, หนา 103) ที่ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบวา ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ อยูในระดับมาก เชนเดียวกับ
ปริฉัตร เล็กตวง (2554, หนา 102) ไดศึกษา เรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึ กษา เขต 35 ดา นที่มี คาเฉลี่ ยสูง สุด คือ ดา นการวางแผนเพื่อพั ฒนาความเปนครูมือ อาชี พ มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ที่ปรากฎผลเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารไดสงเสริมใหครูศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง
อยางสม่ําเสมอ สงเสริมใหครูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน และพัฒนาครูให
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ ซึ่งผลการวิจัยนี้ไดตรงกับแนวคิดของเซยฟารธ (1999, หนา
273) ที่ไดกลาววา ในการวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครูผูสอนนั้น ครูใหญหรือผูบริหารตองคํานึงถึง
คุณสมบัติหรือพฤติการณที่จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพครู
ผูสอน โดยเฉพาะการจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางครูผูสอนและรัฐกรครูระดับตาง ๆ โดยมุงเนนสูเปา
หมายหลักอันสําคัญ เชน ดานหลักสูตรและการสอน ทั้งนี้เพื่อใหมีความสอดคลองกับสถานการณซึ่งอาจมีการ
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เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในพฤติการณของโครงการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพครูผูสอนเพื่อใหมีประสิทธิผล
นั้น ตองเอาใจใส 8 ประการ ดังนี้ 1) ใหมีความสอดคลองกับสภาพปญหา 2) กําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคให
ชัดเจน 3) ใหขวัญกําลังใจ 4) นําไปใชเปน ประโยชน 5) การบํารุงรักษา 6) ตองเปนผูที่มีองคความรู 7) จัดหองสอนให
เหมาะสม 8) ถูกกับกาลเทศะ เชนเดียวกับถวิล มาตรเลี่ยม(2545,หนา 111-119) ไดกลาวถึง การดําเนินการ 7
ประการใหเกิดในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาครู ไดแก 1) การนิเทศและการพัฒนาครูผูสอน 2) การประเมินผลการสอน
ของครูผูสอน 3) การบริหารการสอนและการสนับสนุน 4) การบริหารจัดการทรัพยากรทางการสอน 5) การควบคุม
คุณภาพ 6) การประสานงาน 7) การสืบคนปญหา และเธียรชัย เฉวียงวาศ (2547, หนา 16) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากรครูซึ่งควรพัฒนาใน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานวิชาการ เปนการพัฒนาเกี่ยวกับ เนื้อหา วิชาชีพครู 2) ดา
นเทคนิคตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เปนการพัฒนาเกี่ยวกั บการสอนการบริหารงานวิชาการ การนิเทศ 3) ดา น
คุณลักษณะที่พึงประสงค เปนการพัฒนาเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน ภาวะผู นํา และการตัดสินใจ
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของสีรรานี วสุภัทร (2551,หนา 297) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการและ
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาที่จะนําพาสถานศึกษาไปสูความสําเร็จไดตองมีศักยภาพดานภาวะผูนําทางวิชาการ โดยภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริ หารสถานศึกษาส งผลโดยตรงตอความสําเร็จของการบริหาร เชนเดียวกับสมเกียรติ พละจิต ต
(2555,หนา 224) ไดศึกษา เรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการในโรงเรียนดีเดน:การศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก พบวา
ลักษณะภาวะผูนําทางวิชาการของโรงเรียนดีเดน มี 3 มิติ ไดแก 1) มิติบุคคลมี 15 ลักษณะ ไดแก วิสัยทัศนความ
ตื่นตัวและการปรับตัว ความทาทาย ความสามารถสูง หลักการทํางาน การปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง การ
แกปญหา การบริหารเวลา ความคิดสรางสรรค ความใฝรูและการแสวงหาความรู ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ
คุณธรรรม เจตคติที่ดีตออาชีพและโรงเรียน และแรงจูงใจ 2) มิติทีม มี 24 ลักษณะ ไดแก เปาหมายรวมกัน การมี
สวนรวม กฎเกณฑขนาดของทีม การบริหารจัดการตนเอง การมอบหมายงานการวางแผน การปรับปรุงงานและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาทีมงาน การแกปญหา การตัดสินใจ ผูนํา-ผูตามที่ดี การติดตามงาน ความเสมอภาค
ความคิสรางสรรค บรรยากาศในการทํางาน การเรียนรูรวมกัน การทํางานขามทีม การสื่อสารที่ดี ความไววางใจ
ความรับผิดชอบ แรงจูงใจ ความกลมเกลียว และวัฒนธรรมมุงผลสําเร็จ 3) มิติโรงเรียนมี 25 ลักษณะ ไดแก
วิสัยทัศนรวม เกียรติประวัติของโรงเรียน การระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวน การมีสวนรวม การสรางเครือขาย
ความรวมมือเปาหมายสูง การจัดโครงสรางองคการ ศักยภาพครู การกําหนดมาตรฐานงาน การสรางทีมงานคุณภาพ
ศักยภาพนักเรียน หลักสูตร การวางแผน การปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง การพัฒนาทีมงาน การแกปญหา
การสื่อสารที่ดี การประชาสัมพันธ การเอื้ออํานวยประโยชน การนําระบบคุณภาพเขามาประยุกตใช บรรยากาศการ
ทํางาน ระบบฐานขอมูล การติดตามงาน แรงจูงใจ และวัฒนธรรมมุงผลสําเร็จ รองลงมา คือ ดานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารไดสงเสริมใหมีการวัด
และประเมินผลนักเรียนไดสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร มีการวัดผลและประเมินผลตามหลักเกณฑ ระเบียบ
ของการวัดและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ เนนการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง ใชวิธีการประเมินผลที่
หลากหลาย ซึ่งผลการวิจัยนี้ไดตรงกับแนวคิดของเซยฟารธ (1999, หนา 209) เรื่องการประเมินผลงานของนักเรียน
นั้น ตองใหมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐขอกําหนดในหลักสูตรและความคาดหวัง โดยใชวิธีการประเมินผลการ
เรียนรูของนักเรียนหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะของผูเรียน และความสนใจเปนรายบุคคล การประเมินผล
การเรียนรูของนักเรียนนั้น อาจไดจากกิจกรรมตาง ๆ เชน การทดสอบ รายงาน โครงงานและงานที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใชในการรวบรวมประเมินผล ตีคาจากงาน แลวใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน เพื่อรายงานผลดังกล
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าวตอผูปกครองของนักเรียนหรือตอผูที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับสุมาลี จันทรชลอ (2542, หนา 7) กลาววา การ
ประเมินผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพหรือความดีของการปฏิบัติของผูเรียนหรือของกิจกรรมในหลักสูตร
การประเมินผลงานของนักเรียนนั้น ผูบริหารที่มีภาวะผูนําทางวิชาการควรดําเนินบทบาทในเรื่องตอไปนี้ (วิรุฬหจิต ใบ
ลี,2548, หนา 26-27) 1) กําหนดนโยบายทั่วไป 2) สงเสริมครูใหมีความรูความเขาใจในระเบียบการวัดผลและใหมี
การวัดผลตามระเบียบและเกณฑที่กําหนด 3) ใหครูมีสวนรวมวางแผนเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียน เชน
ระยะเวลาที่ใชในการประเมิน มาตรฐานในการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมิน คะแนน การเตรียมแบบรายงานผู
ปกครอง 4) สงเสริมครูใหมีความรูในการประเมินผลงานนักเรียน 5) จัดการกํากับดูแลใหครูวัดและประเมินผล
นักเรียนตามสภาพจริง 6) ชวยเหลือสนับสนุนครู อาจารยในการพัฒนาเทคนิคการประเมิน และสรางเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลความกาวหนานักเรียนไดอยางเหมาะสม 7) กระตุนใหครู นักเรียนไดประเมินผลตนเอง และประเมินผลการ
ดําเนินการในชั้นเรียน 8)กระตุนใหครู อาจารยใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงเทคนิคการประเมินผลนักเรียน และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ติดตามตรวจสอบเอกสารการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 9) รายงานผลการประเมิน
ความกาวหนาของนักเรียนแกผูปกครอง และรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา 108) ไดกลาวถึงหนาที่ของผูบริหาร
กับการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ 1) กําหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 2) จัดหาอุป
กรณเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการสอบ ตลอดจนเจาหนาที่อํานวยความสะดวก 3) สงเสริมครูใหมีความรูทางการ
วัดและประเมินผล 4) จัดตารางสอบหองสอบ และระเบียบในการสอบและคุมสอบ 5) มีการประเมินผลการสอน หากมี
การบกพรองจะไดหาทางแกไขตอไป หรือเสนอแนวทางในการนําไปปรับใชในครั้งตอไป ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของวีระชาติ วิลาศรี (2551, หนา 103) ที่ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบวาผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมาก โดยดานที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด คือ การสงเสริมใหมีบรรยากาศทางดานวิชาการ รองลงมา คือ การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
สวนดานที่นอยที่สุด คือ การตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน เชนเดียวกับชัยยุทธ ชวนประกอบ (2550, หนา 68)
ไดศึกษาเรื่อง การบริการงานวิชาการในศูนยเครือขายน้ําพองสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต
4 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารวิชาการ โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน ด
านที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา คือ ดานมุมมองและแนวโนมของ
หลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารยึดจุดมุงหมายทางการศึกษาตาม
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในการพัฒนาหลักสูตรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และแสดงใหเห็น
ถึงบทบาทหนาที่ในการเปนผูนําหรือริเริ่มการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งผลการวิจัยนี้ไดตรงกับแนวคิดของ เซยฟารธ (1999,
หนา 165-166) ที่ไดกลาวไววางานดานหลักสูตรผูบริหารตองแสดงใหเห็นถึงการมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการเปนผูนําเชิงริเริ่ม สรางสรรค สรางหลักสูตรใหม ๆ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหลักสูตรและการสอน
เปนสิ่งตองเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สถานการณ เปลี่ยนแปลง ตองมีการพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรียนใหเหมาะสม
ตามคานิยมและความเชื่อในสังคม โดยยึดนโยบายของรัฐและใหทองถิ่นมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตรตามนโยบายของรัฐดานตา งๆ มี 3 อยาง คือ พฤติกรรมทางสังคม การ
พัฒนาการทางสังคม และลัทธิความเชื่อทางประเพณี เชนเดียวกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 25) กลาววา
หลักสูตรเปนศาสตรที่มีทฤษฎี หลักการและการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ตามที่มุงหมายไวอยางเปนระบบ
ในการจัดการศึกษา เปนแผนการจัดการเรียนการสอน โดยมีปจจัยนําเขา (Input) ไดแก ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ
อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต (Output) ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียน ความสําเร็จทางการศึกษา ที่มุงฝกฝนผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ และรุงชัชดาพร เวหะชาติ
(2551,หนา 63) ใหความหมายของหลักสูตรไว ดังนี้ หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณการจัดการเรียนการสอนที่
จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก หองเรียน มุงใหผูเรียนเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ คือ เปนการศึกษาเพื่อความเป
นเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล เปนการศึกษาเพื่อปวงชน สงเสริมใหผูเรียนได
พั ฒ นาและเรี ย นรู  ด  ว ยตนเองอย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ผลการวิ จั ย นี้ ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของวั น เผด็ จ มี ชั ย
(2554,หนา 95) ศึกษาเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคการบริการ
สวนจังหวัดขอนแกน พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีภาวะผูนํา
ทางวิชาการอยู ในระดับ มาก เมื่อพิ จารณารายดานพบวา มีภ าวะผูนํ าทางวิช าการอยูใ นระดับมากทุ กด าน โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการบริหารจัดการการเรียนการ
สอน และดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตามลําดับ อันดับสุดทาย คือ ด
านการนิเทศการศึกษา เชนเดียวกับปริฉัตร เล็กตวง (2554, หนา 102) ไดศึกษา เรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริ หารสถานศึ กษาในสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาสุพ รรณบุ รี เขต 2 พบวา ภาวะผู นําทางวิช าการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
ไดแก ดานการประสานงานดานหลักสูตร การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน การนิเทศและการประเมินผลการ
สอน การกําหนดเปาหมายโรงเรียน และไพจิตร ศรีโนนยาง (2550, หนา 50) ไดศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของ
บุคลากรการศึกษาตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ
เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรการศึกษา ตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้
คือ ดานการบริหารสถานศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ดานการใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ดานการ
พึ่ ง ตนเองในการพั ฒ นางานวิ ช าการ ด า นการแสวงหาความรู  ใ นการพั ฒ นาตนเอง และด า นการนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิรูปการเรียนรู รองลงมา คือ ดานการประเมินผลการสอนของครู มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากตามลําดับ ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารกําหนดปฏิทินการประเมินผลการสอนอยาง
ชัดเจน มีการสงเสริ มครูจัด หองเรี ยนใหแ ปลกใหมและน าสนใจอยูเสมอ ผูบ ริหารและครูรวมกันวางแผนในการ
ประเมินผลการสอนของครู ซึ่งผลการวิจัยนี้ไดตรงกับแนวคิดของ เซยฟารธ (1999, หนา 237) กลาววา การประเมินผล
ครูผูสอนมีจุดประสงคเพื่อสรางขีดความสามารถ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงองคความรูใหดีขึ้น ดังนั้น ผูบริหารต
องมีภาวะผูนําทางวิชาการ มีเทคนิคและมีแผนการในการทํางานอยางชัดเจน จึงจะสามารถปฏิบัติหนาที่ในการ
สืบเสาะขอมูลและไดเห็นสภาพปญหาการเคลื่อนไหวของครูผูสอน ทั้งนี้ เพื่อการรับรองและนําเอาพฤติกรรมดังกลาว
มาไตรตรองวินิจฉัยหาเหตุผลเพื่อการเสริมสรางผลสําเร็จทางกระบวนการจัดเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย
ประกอบเป น องค ค วามรู  ใ ห แ ก นั ก เรี ย น ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ของครู ผู  ส อนนั้ น ต อ งครอบคลุ ม ความชํ า นาญงานและ
ความสามารถในขอบเขต ดังนี้ 1) การจัดวางแผนงานของครูผูสอน 2) การถายทอดความรู 3) สรางเงื่อนไขที่
เหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกนักเรียนในหองเรียน เชนเดียวกับรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา 99) กลาววา
การประเมินผลเปนการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณคาความจริงและการกระทํา สุนันทา เลาหนันท (2542,
หนา 281) กลาววาการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีจุดมุงหมายเพื่อ 2 ประการ คือ 1) วัตถุประสงคเชิงประเมิน เพื่อ
นํามาพิจารณาเรื่องคาจางความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง
2) วัตถุประสงคเชิงประเมินเพื่อมุงเนนการพัฒนาและการปฏิบัติงานใหดีขึ้น และชาญชัย อาจินสมาจาร (2543, หนา
57–59) ไดกลาวถึง เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) จัดทําแผนการ
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ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของครู และแจ ง ให ค รู ท ราบกํ า หนดมาตรฐานและวั ต ถุ ป ระสงค ข องการประเมิ น 2)
ดําเนินการประเมิน 3) ติดตามผลในเวลาตอมา และใหคําชมเชยในการปฏิบัติที่ถูกตอง ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของวีระชาติ วิลาศรี (2551, หนา 103) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบวาผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมาก โดยดานที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด คือ การสงเสริมใหมีบรรยากาศทางดานวิชาการ รองลงมาคือ การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
สวนดานที่นอยที่สุดคือ การตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน และชัยยุทธ ชวนประกอบ (2550, หนา 68) ไดศึกษา
เรื่อง การบริการงานวิชาการในศูนยเครือขายน้ําพองสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4
ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารวิชาการโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน ด
านที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนดานต่ําสุด คือ ดานการจัดโปรแกรมสําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสนับสนุนใหมีการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียน มีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน และไดสงครูเขาอบรมดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กพิเศษ ซึ่งผลการวิจัยนี้ไดตรงกับแนวคิดของเซยฟารธ (1999, หนา 216) กลาวถึงรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ สามารถจัดไดดังนี้ 1) เรียนรวมในชั้นปกติ ใหเด็กไดเรียนรวมกับเด็กปกติในชั้นเดียวกัน
2) เรียนรวมในชั้นปกติและมีครูการศึกษาพิเศษใหคําแนะนํากับครูประจําชั้น 3) เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการสอน
จากครูการศึกษาพิเศษ 4) เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการสอนจากครูเสริมวิชาการ โดยจัดเด็กเขามาเรียนกับครู
การศึกษาพิเศษ 5) ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติและเรียนรวมบางเวลา 6) ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ เปนการจัดเด็กที่มี
ความตองการพิเศษในชั้นเดียวกัน เชนเดียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ไดกําหนดหนาที่ของผูจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม นอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือ ไมมีผูดูแล หรื
อดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาว มีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคน
พิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น โดยขั้นตอนในการเตรียมจัดการศึกษาเด็กที่มีความตองการพิเศษ เซยฟารธ (1999, หนา
215) ไดกลาวไวดังนี้ 1) กําหนดประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษ และดําเนินการสืบคนหาเด็กที่มีลักษณะดังกลาว
2) รวบรวมขอมูลนักเรียนเพื่อจัดเปนพวก ๆ ตามความพิการจัดแยกเด็กตามประเภท 3) วางแผนการ เตรียมทีมงาน
คณะกรรมการ และผูปกครอง 4) กําหนดสถานที่ หองเรียน และรูปแบบการเรียน 5) ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง6)
ทบทวนตรวจสอบอีกครั้งและตรวจสอบอยางนอย 3 ครั้งตอป เพื่อปรับปรุงแผนงาน ซึ่งวีรชัย แซซิ้ม (อินเทอรเน็ต
,2558) ไดก ลาวถึง ลักษณะของเด็กที่มี ความตองการพิเศษและประเภทความตอ งการพิ เศษทางการศึกษาไว 9
ประเภท คือ 1) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 2) เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 3) เด็กที่มีความบกพรอง
ทางการเห็น 4) เด็กที่มีความตองการพิเศษทางรางกายและสุขภาพ 5) เด็กที่มีความบกพรองทางภาษาและการพูด 6)
เด็กที่มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม 7) เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) 8) เด็กปญญาเลิศ 9) เด็กออทิสติก
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ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของอมรรัตน สาริยมา (2552,หนา 97) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนํา
ทางวิชาการของ ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูของครูในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5 พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดตามลําดับ คือ การส
งเสริมและพัฒนาการทางอาชีพ การใหการสนับสนุนกระตุนและใหกําลังใจแกนักเรียนในการเรียน การสรางและกระ
ตุนใหเกิดขวัญและกําลังใจในหมูครู การประสานงานหลักสูตร การสรางวัฒนธรรมการทํางานของโรงเรียนการ
กําหนดเปาหมายของโรงเรียน การนิเทศและการประเมินการสอน การตรวจสอบติดตามความกาวหนาของโรงเรียน
การทําตัวใหเปนที่พบเห็นอยูเปนนิจ การสื่อสารเกี่ยวกับเปาหมายของโรงเรียนและดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ กา
รพิทักษเวลาการเรียนการสอน พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาทั้ง 11 ดาน มีความ
สัมพันธกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ซึ่งดานการสรางวัฒนธรรมในการทํางานของโรงเรียน การประสานงาน
หลักสูตรและการพิทักษเวลาการเรียนการสอน สามารถรวมกันพยากรณไดวาสงผลตอการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรูของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5
ไดรอยละ 30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เชนเดียวกับชฎากาญจน เจริญชนม (2553,หนา 138) ไดศึกษา
ภาวะผู  นํ า ทางวิ ช าการที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาขอนแก น เขต 1
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูในระดับการปฏิบัติบอยครั้งและเมื่อ
พิจารณาในรายดาน พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับบอยครั้งทั้ง 3 ดาน โดยภาวะผูนําทาง
วิชาการของ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มีระดับการปฏิบัติบอยครั้ง เรียงลําดับคะแนน จากมากไปหานอย คือ
ดานการบริหารจัดการการเรียนการสอน ดานการสงเสริมบรรยากาศวิชาการในโรงเรียน และดานการบริหารงาน
วิชาการตามลําดับ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับ “คอนขางสูง”ในดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน ดานการบริหารงาน ดานวิชาการ และดานการจัดการดานการเรียนการสอนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของป
จจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับ“คอนขางสูง” ในดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ดานการบริหารงานดานวิชาการและด
านการจัดการดานการเรียนการสอน ปจจัยที่ทํานายประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ดานการสงเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียน ดานการบริหารงานดานวิชาการ และดานการจัดการดานการเรียนการสอน ซึ่งมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์พยากรณถดถอยพหุคูณรอยละ 68.70
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กที่
มีความตองการพิเศษ มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทายใน 5 ดาน ดังนั้น ผู บ ริห ารควรสนับ สนุนให มีก ารจัด การศึก ษา
สํา หรับ เด็ก ที่มีค วามต อ งการพิเศษในโรงเรียน มีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลการจัด การศึก ษา มีก ารกํา หนด
ขั้น ตอน/วางแผนการจัด การเรีย นการสอนให ส อดคล อ งกับ ปญหาและความตองการใหชัดเจนและเหมาะสม
สนับสนุนใหมีการใชงบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริก าร และความช ว ยเหลือ แก เ ด็ก ที่มีค วามต อ ง
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การพิเศษใหมากยิ่งขึ้นสงเสริมใหมีการสอนซอมเสริม และการนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความรูครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษของโรงเรียนที่อยูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เทศบาล และเอกชน
2.2 ควรศึกษาการจัดโครงการสําหรับเด็กทมีความตองการพิเศษของโรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เทศบาล และเอกชน
2.3 ควรศึกษาสภาพและปญหาการจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวม ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เทศบาล และเอกชน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความ
อนุเคราะหจาก ดร.ธิดาวัลย อุนกอง อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ วาที่รอยตรีทองศรี จินะ ผูอํานวยการโรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม นายนเรศ เครือประดิษฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาบง (หลาราษฎรวิทยา) และนายวิโรจน สลีสองสม ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมแพง ที่
ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จนทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบูรณและ
มีคุณคา
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่
ได ใหความอนุเคราะหขอมูลและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
ขอขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว ครูอาจารย ที่ใหกําลังใจ อบรมสั่งสอน ใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือมาโดยตลอด
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี

เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
จักรพงษ ถาบุตร.(2555). ภาวะผูนําทางวิชาการ.สื บคนเมื่อ 10 กันยายน 2558. จาก
http://rwwrapong1974.igetweb.com.

- Proceedings -

988

เอกสารอางอิง (ตอ)
ชฎากาญจน เจริญชนม. (2553). ภาวะผูนําทางวิชาการที่มผี ลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาขอนแกน เขต 4. การศึกษาอิสระปริญญา ศษ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน.
ชัยยุทธ ชวนประกอบ. (2550). การบริหารงานวิชาการในศูนยเครือขายน้ําพองสะอาด สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาขอนแกน เขต 4. การศึกษาอิสระปริญญา ศษ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน.
ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2543). การบริหารการศึกษา.กรุงเทพมหานคร : ศูนยสื่อเสริม.
ถวิล มาตรเลี่ยม. (2544). การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ.กรุงเทพฯ :เสมาธรรม.
ธร สุนทรายุทธ. (2551). การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป : ทฤษฎีวิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา. กรุงเทพฯ.
บริษัท เนติกุลการพิมพ จํากัด .
เธียรชัย เฉวียงวา. (2547). การพัฒนาครูดา นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงโรงเรียนนามนพิทยาคม
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ. วิทยานิพนธ. ศษ.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นพวนา วิภักดิ์.(2551).ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํ ทางวิชาการของผูบริหารกับประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหนองคาย. วิทยานิพนธ. คม. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี.
ปริฉัตร เล็กตวง.(2554).ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ กศ.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา,ชลบุรี.
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน .(2546). การบริหารงานวิชาการ.กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ.
ไพจิตร ศรีโนนยาง. (2550). ความคิดเห็นของบุคลากรการศึกษาตอภาวะผูน ําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2. การศึกษาอิสระ ศษ.ม., มหาวิทยาลัย
ขอนแกน.ขอนแกน.
รุงชัชดาพร เวหะชาติ. (2551). การใชอํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายการศึกษา.วารสารปาริชาต ปที่ 20 ฉบับที่ : 1. มหาวิทยาลัยทักษิณ.
วันเผด็จ มีชัย. (2554). ภาวะผูน ําทางวิชาการทีส่ งผลตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน. วิทยานิพนธ ศศ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน.
วิรุฬหจิต ใบลี. (2548). ภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
หนองบัวลําพู เขต 1-2. วิทยานพินธ คม., มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย.
วีระชาติ วิลาศรี.(2550).ภาวะผูน ําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต2. วิทยานิพนธ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, เลย.
สิรรานี วสุภัทร. (2551). ภาวะผูนําทางวิชาการและสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาทีส่ งผลตอความสําเร็จ
ของการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน. วิทยานิพนธ ศษ.ด.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
กรุงเทพฯ.
สุเทพ พงศศรีวฒัน.(2548). ภาวะผูนาํ ทฤษฎีและปฏิบัต:ิ ศาสตรและศิลปสูความเปนผูนาํ ทีส่ มบูรณ.พิมพครั้งที่ 2.
เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, เชียงราย
- Proceedings -

989

เอกสารอางอิง (ตอ)
สุมาลี จันทรชะลอ.(2542). การวัดและประเมินผล Measurement and Evaluation. กรุงเทพฯพิมพ.
สมเกียรติ พละจิตต.(2555). ภาวะผูน ําทางวิชาการในโรงเรียนดีเดน การศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก.
วิทยานิพนธ ค.ด., มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, สกลนคร
Seyfarth, J. T. (1999). The Principal: New Leadership for new challenges. Upper Saddle River,
NJ: Prentice-Hall.

- Proceedings -

990

การศึกษาสภาพและความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
The study of the teachers’ conditions and expectations on the change
management of schools under The Secondary Educational Services Area
office 36
สุทธิพร ตั้งบริบูรณชัย 1 และ ธิดาวัลย อุนกอง2
6

Suttiporn Tangboribunchai1 and Thidawan Unkong2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและความคาดหวังและเพื่อศึกษา
ข อ เสนอแนะของครู ต อ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน ครูที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 320 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตาราง
Krejcie & Morgan จากนั้นใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น กําหนดกลุมตัวอยางในแตละชั้นโดยการเทียบสัดสวน
จากนั้นจับฉลากโรงเรียนแลวเปรียบเทียบสัดสวนอีกครั้ง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดาน
วัฒนธรรม รองลงมา คือ ดานโครงสราง และดานเทคโนโลยีตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานบุคลากร
สวนความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดาน
เทคโนโลยีรองลงมา คือดานบุคลากรกับดานวัฒนธรรม สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานโครงสรางสําหรับการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานขอเสนอแนะเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่
สําคัญดังนี้ ควรมีการวางโครงสรางงานใหชัดเจน มอบหมายภาระงานใหเหมาะสมกับสภาพของงานแตละงาน ไม
ซ้ําซอนและไมรวมกันเปนกระจุก ควรสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลกรเขาถึงและนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ทั้งในกลุมงานและกลุมสาระการเรียนรู เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทํางาน ควรกระจาย
งานใหเปนระบบ เพียงพอ และเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรความสัมพันธ
อันดีตอกัน มีความรักใคร สามัคคี ชวยเหลือซื่งกันและกันจนเปนประเพณีและมีความจงรักตอองคกร
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คําสําคัญ: สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

Abstract
This study aims to investigate the teachers’ conditions, expectations and recommendations on the
change management of school administrators under The Secondary Educational Services Area office 36. The
samples used were 320 teachers in Chiangrai under The Secondary Educational Services Area office 36 which
were based on Krejcie & Morgan’s table and using the stratified random sampling. The research instrument
drawn for this study was a questionnaire. The data was systematically analyzed by using descriptive, frequency,
percentage, mean, and standard deviation.
The results of the study were found as follows; the overall of the conditions in the change management
of school administrators under The Secondary Educational Services Area office 36 was done at the high level
and in each aspect, the culture were done the most, followed by the framework, technology and personnel
respectively. Besides, the teachers’ expectations in the change management of school administrators under The
Secondary Educational Services Area office 36 were done at the high level in overall. As each aspect, the
technology was done the most, followed by the personnel, culture and framework respectively. Finally, the
recommendations in the change management of school administrators under The Secondary Educational Services
Area office 36 were revealed as follows; the framework should be set clearly. The tasks should be assigned
properly which didn’t duplicate. The personnel should be promoted and supported using technology for processes
in order to be convenient, fast and efficiency. The tasks should be spread systematically, properly and enough
for personals’ competence. Moreover, the school administrators should promote the personnel show friendship
and unity and always take care of each other as the organization culture and keeping faith with their own
organization.
Keywords: words : The change management, The Secondary Educational Services Area office 36

บทนํา
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว พระราชทานแก ค ณะครู แ ละนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ
พระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร 27 ก.ค.2524 ใจความวา “สังคมและบานเมืองใด ใหการศึกษาที่ดี
แกเยาวชนไดอย างครบถวน ลวนพอเหมาะกันทุก ๆ ด านสัง คมและบานเมือ งนั้น ก็จะมี พลเมื องที่มี คุณภาพ ซึ่ ง
สามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปได โดยตลอด ผูมีหนาที่จั ด
การศึกษาทุก ๆ คนจึงตองถือวา ตัวของทานมีความรับผิดชอบตอชาติบานเมืองอยูอยางเต็มที่ในอันที่จะตองปฏิบัติ
หนาที่ใหเที่ยงตรง ถูกตอง สมบูรณโดยเต็มกําลัง จะประมาทหรือละเลยมิได”
สภาพป จ จุ บัน สั ง คมได เปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ว ทํ า ให บุค ลากรทางการศึ กษาของไทยจํ า เปน ต อ ง
ปรับเปลี่ ยนกระบวนการเรียนรูให เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของสังคมไทยมีการปฏิรูปการเรียนรู
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) โดยประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาแลวถึง 3 ครั้ง เริ่มตั้งแต สมัยลนเกลารัชกาล
ที่ 5 ไดทรงปฏิรูปการศึกษา โดยมุงสรางความทันสมัยและธํารงความเปนเอกราชของชาติ สวน ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.
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2520 หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปฏิรูปการศึกษาจึง เปนการ
มุงสรางการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม และในครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2542 มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 เปนการมุงสรางสังคมแหงการเรียนรูในกระแสโลกาภิวัตน
ควบคูไปกับการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสําหรับในครั้งนี้นับวาเปนการปฏิรูปการศึกษา
ครั้งที่ 4 ในป พ.ศ. 2552 โดยมุงเนน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย อยางมีคุณภาพ และเทาเทียมกัน ในทุกระดับ (อัญญรัตน นาเมือง, 2553, หนา 112)
นอกจากนี้ นายจาตุรนต ฉายแสง อดีตนายกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกลาววาการปฏิรูป
การศึกษาไดถูกกําหนดเปนวาระแหงชาติ โดยที่ทุกคนในชาติตองรวมกันทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการไป
ในทางที่ดีขึ้น ทุกคนตองรูและเขาใจเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกอน นั่นคือ ตอง
ปฏิรูปเพื่อพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพ หมายถึง ตองมีความรู มีความสามารถ เปนคนดีของชุมชน เปนพลเมืองที่ดีของ
ชาติ และเปนพลโลกที่ดี และไดกําหนดเปาหมายมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด วิเคราะห เรียนรูไดดวยตนเอง มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคและทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยภายในปพ.ศ.2558 (คม ชัด ลึก ออนไลน,
2556, สื่อออนไลน) เชนเดียวกับธีระ รุญเจริญ (2545, หนา 25) กลาววาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาจําเปนตอง
ปรับวิธีคิดในการจัดการศึกษา ปรับโครงสรางการจัดการศึกษา ปรับรูปแบบวิ ธีการเรียนรู ปรับปรุงคุณภาพครู
ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอื่น จัดใหมีอุปกรณและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ สอดคลอง
กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2445, หนา 15) ไดกําหนดกรอบแนวคิดองคประกอบยุทธศาสตรและ
เปาหมายการปฎิรูปการศึกษาขึ้นในป 2539 เปนกรอบแนวคิดหลักของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดยเชื่อโยง
ตั้งแตสาเหตุที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของประเทศวาแรงผลักดันและผลกระทบจากสภาพแวดลอม
ไดแก ความกาวหนาดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร การแขงขันในเวทีโลก ความตองการดานแรงงานที่ตองการ
แรงงานที่มีทักษะเพิ่มมากขึ้น ความพึงพอใจตอคุณภาพการศึกษา รัฐธรรมนูญและกฎหมายการศึกษา ซึ่งสะทอน
สภาพการจัดการศึกษาของประเทศที่ไมตอบสนองตอความตองการที่แทงจริงของผูเรียน สังคม ประเทศชาติและ
กระแสโลกาภิวัตน ดังนั้น จึงตองมีการปฏิรูปการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ(2550, หนา 2-79) ก็ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาจึงไดจัดการอบรมหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจ สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขึ้น โดยมีการกําหนดเนื้อหาในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงคือ ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง กลยุทธการเปลี่ยนแปลง ทักษะเชิงบริหารการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและคุณธรรมนําความรูสูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงใหเกิดเปนรูปธรรมการ
ปฏิรูปการศึกษา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ เพื่อบรรลุ
เปาหมายอยางแทจริง (วิทยากร เชียงกูล, 2555, หนา 1)
จะเห็ น ว า ทุ ก ฝ า ยต า งก็ เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษา โดยเฉพาะความคาดหวั ง ในการปฏิ รูป การ
เปลี่ ย นแปลงระบบการศึ ก ษาของไทยให มี คุ ณ ภาพ และหั ว ใจสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นให ส ถานศึ ก ษาเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงนั้น ขึ้นอยูกับฝายบริหาร และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เปนสวนราชการจัดตั้งขึ้น
ตามบทบั ญญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร พุ ทธศั ก ราช 2546 แก ไ ข พ.ศ.
2553 มาตรา 34 ที่บัญญัติใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและกระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไวในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
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การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตองการของทองถิ่น เปนองคกรคุณภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา บนวิถี
ชีวิตแหงความพอเพียงภายใตความรวมมือของทุกภาคสวนกาวสูความเปนมาตรฐานสากล ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จึงมีอํานาจที่จะทําการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 แกไข พ.ศ. 2553 ขางตน ไมวาจะเปนดานโครงสรางองคกร ดาน
การใชเทคโนโลยี ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงดานวัฒนธรรมองคกร
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับสภาพและความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และขอเสนอแนะตาง ๆ จากครูตอการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อทราบถึง
สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความคาดหวังของครู และขอเสนอแนะของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เปนขอมูลในการพิจารณา วางแผนเสริมสราง
พื้นฐานตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคการตาง ๆ ใหเปนทิศทางเดียวกัน และเพื่อนําขอมูลจากการวิจัยมา
ตอยอดเพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอนักเรียน ครูและชุมชน ขึ้นอยู
กับผูบริหารสมารถนํามาปฏิบัติไดจริง

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (2) เพื่อศึกษาความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ(3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของครู
ตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและความคาดหวัง
ครูตอกาบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 4 ดาน
1. ดานโครงสราง
2. ดานเทคโนโลยี
3. ดานบุคลากร
4. ดานวัฒนธรรมองคกร

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาสภาพและความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครั้งนี้ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการ
วิเคราะห ขอ มู ล เชิ ง ปริม าณ (Quantitative Analysis) กลุ ม ตัว อย างคื อ ครู ที่สัง กั ด สํา นั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
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มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน 41 โรงเรียน ปการศึกษา 2558 จํานวน 320 คน
ซึ่งไดมาโดยวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตาราง Krejcie & Morgan จากนั้นใชใชวิธีการสุมกลุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้น จากนั้นทําการจับฉลากโรงเรียนและ
เปรียบเทียบสัดสวนอีกครั้งเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใช
สอบถามกลุมตัวอยาง เนื้อหาแบงเปน 3 ตอน ซึ่งประกอบดวย ตอนที่ 1 สถานภาพโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 แบงออกเปน 4 ดานดังนี้ ดานโครงสรางองคกร ดานการใช
เทคโนโลยี ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานวัฒนธรรมองคกร ซึ่งลักษณะแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับและตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหกลุมตัวอยาง
เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาความรูพื้นฐาน
หลักการและแนวคิดจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทีเกี่ยวของ 2. สรางแบบสอบถามตามหลักการและวิธีการสราง
แบบสอบถาม 3. นําแบบสอบถามฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยแกไขและตรวจทานใหสมบูรณแลวไปให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC:Index Of Item-Objective congruence) ไดคาเทากับ 0.67 4. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาขอ
ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําโดยผานอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยเห็นชอบ 5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใช (try–out ) กับครูโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม อ.เชียงมวน จ.พะเยา ซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coeffcient) ของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 6. นําแบบสอบถามที่ผานการหาคาความ
เชื่อมั่นแลว ไปจัดทําเปนชุดแบบสอบถาม ฉบับจริง สําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง การเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเองตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 1. นําหนังสือขอ
ความอนุ เ คราะห เก็ บข อมู ล วิจั ยจากบั ณฑิ ต วิท ยาลัย มาหาวิ ท ยาลัย พะเยา ไปยื่น ที่สํ า นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ออกหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 2.
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 320 ฉบับ คิดเปน 100 เปอรเซ็นตและ
3. ผูวิจัยทําการจัดหมวดหมูขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางดานสถิติ การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยได
วิเคราะหขอมูลคือ 1. การศึกษาสภาพและความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ใชการวิเคราะหโดยการหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (x�)
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหสภาพและความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปล
ความหมายคาเฉลี่ยของบุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 23) 2. ศึกษาขอเสนอแนะของครูตอการบริหารการ
เปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 36 โดยใช ค วามถี่
(Frequency)ประกอบการบรรยาย
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ผลการศึกษา
1. สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานวัฒนธรรม
รองลงมา คือ ดานโครงสราง และดานเทคโนโลยีตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานบุคลากร
1.1 สภาพการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารโรงเรีย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานโครงสรางโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยคือ การวางแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนทางการ รองลงมาคือ การกําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบของบุคลากรในแตละสายงานอยางชัดเจน โดยการจัดทํามาตรฐานการ และการจัดแสดงแผนภูมิสายบังคับ
บัญชาและประกาศใหทราบอยางชัดเจน การออกแบบและปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหทันสมัย และเหมาะ
กับขนาดของสถานศึกษา การชี้แจงใหบุคลากรเห็นถึงประโยชนของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ ตามลําดับ
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงสรางใหม ใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคลากร
1.2 สภาพการบริ ห ารการเปลี่ย นแปลงของผู บ ริห ารโรงเรี ยนสั งกั ด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยคือ การสงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีใหมลาสุดกับการปฏิบัติงานรองลงมาคือการสงเสริมเทคโนโลยีเชื่อมโยง
เครือขายเพื่อการปฏิบัติของบุคลากร การสงเสริมเทคโนโลยีเชื่อมโยงเครือขายเพื่อการเรียนรูของบุคลากร กับการ
สนับสนุนการนํานวัตกรรมใหมมาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรเสมอ และการนําหลักการบริหารใหม ๆ มาใชใน
การบริหารกับการปรับวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อบริการบุคลากรใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ตามลําดับ
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือการจัดหาเทคโนโลยี สื่ออุปกรณโปรแกรมการทํางานรุนใหมลาสุด เพื่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
1.3 สภาพการบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลงของผู บ ริห ารโรงเรีย นสัง กั ดสํ า นัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานบุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยคือการมีการวางแผนอัตรากําลังเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ การสงเสริมการฝกอบรมทักษะที่
จําเปนตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง และการมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การแนะนําครูและบุคลากรใหเขาใจถึงประโยชนที่
ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง
1.4 สภาพการบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลงของผู บ ริห ารโรงเรี ย นสัง กั ด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานวัฒนธรรมองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยคือ มีการกําหนดบรรทัดฐานหรือลักษณะการปฏิบัติงานใหมขึ้นและไดรับความเห็นชอบจากบุคลากร
ดวยดี รองลงมาคือ การพัฒนาความเชื่อดานการมีจิตสาธารณะแกบุคลากร การดําเนินการชี้แจงเมื่อเกิดการตอตาน
การเปลี่ ย นแปลงและการสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค ลากรในองค ก ร ให ป ฏิ บัติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การรับรูและรับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากร
2. ความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยคือ ดานเทคโนโลยีรองลงมา คือดานบุคลากรกับดานวัฒนธรรม สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานโครงสราง
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2.1 ความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานโครงสรางโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยคือ การจัดแสดงแผนภูมิสายบังคับบัญชาและประกาศใหทราบอยางชัดเจน รองลงมา คือการวาง
กฎระเบียบในการบริหารงานใหมเพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลง กับการมีห นวยงานภายในแตละฝายมีระบบ การ
ตรวจสอบการบริหารจัดการใหเกิดความโปรงใส และการวางแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนทางการ
กับการติดตามการดําเนินงานของบุคลากรตามโครงสรางองคการใหม กับการการจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการชี้แจงใหบุคลากรเห็น
ถึงประโยชนของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ
2.2 ความคาดหวังตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานเทคโนโลยีอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอ ยคื อ การสง เสริ มใหค รู ใช เทคโนโลยีใ หมล าสุ ด กับ การปฏิ บัติ งาน การสง เสริ มเทคโนโลยี เชื่อ มโยง
เครือขายเพื่อการเรียนรูของบุคลากร การสนับสนุนการนํานวัตกรรมใหมมาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรเสมอ
รองลงมา คือการปรับวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อบริการบุคลากรใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว การพัฒนา
หองเรียนอิเล็กทรอนิกสใหทันสมัย และเหมาะสมกับขนาดโรงเรียน และการออกแบบวิธีการทํางานใหมดวยการใช
เทคโนโลยี ตามลําดับสวนขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคือการใหครูมีสวนรวมในการวางแผนงาน กลยุทธดาน
เทคโนโลยี และ การนําหลักการบริหารใหม ๆ มาใชในการบริหาร
2.3 ความคาดหวังตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ การสงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีใหมลาสุดกับการปฏิบัติงาน การสงเสริมเทคโนโลยี
เชื่อมโยงเครือขายเพื่อการเรียนรูของบุคลากร การสนับสนุนการนํานวัตกรรมใหมมาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เสมอ คือการปรับวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อบริการบุคลากรใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว การพัฒนา
หองเรียนอิเล็กทรอนิกสใหทันสมัย และเหมาะสมกับขนาดโรงเรียน และการออกแบบวิธีการทํางานใหมดวยการใช
เทคโนโลยี ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือการนําหลักการบริหารใหม ๆ มาใชในการบริหาร กับการใหครูมี
สวนรวมในการวางแผนงาน กลยุทธดานเทคโนโลยี
2.4 ความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานวัฒนธรรมองคกรโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ การรับรูและรับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากรกับการปฏิบัติงานใหม
ขึ้นกับไดรับความเห็นชอบจากบุคลากรดวยดี รองลงมาคือ การพัฒนาความเชื่อเพื่อมุงสูความสําเร็จรวมกัน กับการมี
การพัฒนาความเชื่อดานการมีจิตสาธารณะแกบุคลากรและการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร ให
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การดําเนินการชี้แจงเมื่อเกิดการตอตานการเปลี่ยนแปลง ตามลําดับ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือการไดรับการยอมรับในศักยภาพความสามารถในการบริหารงานและสงเสริมการเปลี่ยนแปลงโดย
ไมเกิดการตอตาน การไดรับกับการมีกลยุทธวิธีสงเสริมบุคลากรใหจงรักภักดีตอองคกร
3. ขอเสนอแนะของครู ตอการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผูบริห ารโรงเรี ยนสัง กัดสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา ดานโครงสรางมีผูใหขอเสนอแนะจํานวน 25 คน ขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับ
แรกมีดังนี้ ควรมีการวางโครงสรางงานใหชัดเจน มอบหมายภาระงานใหเหมาะสมกับสภาพของงานแตละงาน ไม
- Proceedings -

997

ซ้ําซอนและไมรวมกันเปนกระจุก ควรเลือกบุคลากรในการรับผิดชอบในแตละงานใหตรงกับความรูความสามารถของ
บุคลากร และควรวางโครงสรางการบริหารงานใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงและขนาดของโรงเรียน
ดานเทคโนโลยี มีผูใหขอเสนอแนะจํานวน 61 คน ขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรกดังนี้ ควรสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลกรเขาถึงและนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานตาง ๆ ทั้งในกลุมงานและกลุมสาระการเรียนรู เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทํางาน ควรเพิ่มอุปกรณประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพียงพอ
และใชงานไดจริงและ ควรพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ตใหเหมาะสมและทันกับสถานการณปจจุบัน
ดานบุคลากร มีผูใหขอเสนอแนะจํานวน 41 คน ขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรกดังนี้ ควรกระจายงานให
เป น ระบบ เพี ย งพอ และเหมาะสมกั บ ความสามารถของบุค ลากร ควรส ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ คลากรใหมี ค วามรู
ความสามารถ และทันตอการเปลี่ยนแปลง เชน การฝกอบรบครูในสาขา และงานตาง ๆ การศึกษาตอ การใช
เทคโนโลยีเปนตน ควรจัดบุคลากรเสริมชวยเหลือภาระหนาที่นอกเหนือการสอนเพื่อใหครูปฏิบัติหนาที่สอนไดอยาง
เต็มศักยาภาพ
และดานวัฒนธรรมมีผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะจํานวน 25 คน ขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรกดังนี้ คือ
ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรความสัมพันธอันดีตอกัน มีความรักใคร สามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันจนเปน
ประเพณีและมีความจงรักตอองคกร ควรใชหลักการธรรมาภิบาลในการสรางวัฒนธรรมองคกร และควรสงเสริมใหบุ
คลกรเกิดความคุนเคยซึ่งกันและกันและยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสภาพและความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถอภิปรายดังตอไปนี้
1. สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 โดยรวมอยูในระดับมาก ทุกดาน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก อิทธิพลจากแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกองคการ ทํา
ใหองคการตองเปลี่ยนแปลงองคประกอบตาง ๆ ขององคการ ไดแก เปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ วัฒนธรรม
บุค คล ภาระงา โครงสรา ง และเทคโนโลยี ซึ่ งสิ่ ง ต าง ๆ เหลา นี้ มีค วามเกี่ ยวข อ งสั ม พัน ธ กั นเป นอย า งมาก การ
เปลี่ยนแปลงในองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งจะเกี่ยวของหรือสงผลตอองคประกอบอื่นเสมอไดแกเปาประสงค
(Purpose) เปาประสงคตองมีความชัดเจนสามารถนําไปกําหนดเปนพันธกิจ (Mission) และ วัตถุประสงคได
วัตถุประสงค (Objectives) เปนการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเปาหมายในการปฏิบัติงาน กลยุทธ (Strategy) ตองมี
ความชัดเจนสามารถนําไปกําหนดเปนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการได (Operational Plans) วัฒนธรรม (Culture)
วัฒนธรรมตองมีความชัดเจน วัฒนธรรมเปนความเชื่อหลักหรือคานิยมหลัก (Core Belief and Values) ที่เปนบรรทัด
ฐานหรือแนวทางใหบุคคลและกลุมยึดถือปฏิบัติ บุคคล (People) เปนสมาชิกในองคการ การสรรหาและการ
ปฏิบัติการคัดเลือกตองทันสมัย (Update Recruiting and Selection Practices) เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูh
ความสามารถและเหมาะสมกับ งาน การอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถ (Competency) หรือปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของ บุคคล ภาระงาน (Tasks) เปนสิ่งที่บุคคลกระทําการออกแบบงานตองทันสมัยเหมาะสมกับบุคคลและ
กลุม โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึง พันธกิจ วัตถุประสงคและยุทธศาสตรของ องคการ
โครงสราง (Structure) เปนการออกแบบโครงสรางองคการที่ทันสมัยและมีกลไกในการประสานความ รวมมือกัน
ระหวางหนวยงานยอย เทคโนโลยี (Technology) เปนแนวทางหรือวิธีการทํางานใหประสบผลสําเร็จเทคโนโลยีตองมี
การจัดหาไว อยางเพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกและทําใหงานดําเนินไปได (Work Flows) (ประพรรณ รักเลี้ยง,
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2556, หนา 63) ผลการวิจัยในภาพรวมนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญนาฏ แพงพงา (2553, หนา 151-200)
ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของคณาจารย ที่ มี ต อ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงของโรงเรี ย นนานาชาติ ในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา คณาจารยมี ความคิดเห็นตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรีย น
นานาชาติ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานโครงสราง
องคการ ดานวัฒนธรรมองคการ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการใชเทคโนโลยี ดานวิชาการ สอดคลองกับ
กาญจนา ธีระกุล (2554, หนา 219-240) ไดศึกษา ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเรียงตามลําดับคือ การ
เปลี่ยนแปลงดานสังคม การเปลี่ยนแปลงดานกําลังคน การเปลี่ยนแปลงดานผูบริโภค ยังสอดคลองกับศศิวิมล ทิม
พิทักษ (2555, หนา 76-86) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 พบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวาคาเฉลี่ย
สูงสุดคื อดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการบริห ารการเปลี่ ยนแปลงและคาเฉลี่ยต่ํ าสุดคื อ ดา นกลยุ ทธการ
เปลี่ยนแปลง
1.1 สภาพการบริหารการเปลี่ย นแปลงของผูบริ หารโรงเรี ยนสั งกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานโครงสรางอยูในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโครงสรางองคการเปนรูปแบบของ
การมีสวนรวมและการทํางานรวมกันที่เนนการจัดการเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางหนาที่ของบุคคลและกลุมเพื่อให
องคการประสบความสําเร็จ โครงสรางยังรวมถึงปจจัยตาง ๆ ในการทํางานที่สอดคลองกับสื่อสาร ทั้งแนวตั้งและ
แนวนอนเนื่องจากโครงสรางตองมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ การปฏิรูปจึงเปนเรื่องปกติ การปฏิรูปมีอิทธิพล
ตอการเปลี่ยนแปลงโดยการเลือกรูแบบของการมีสวนรวมและการทํางานรวมกัน Bartol (Bartol อางอิงใน วิลาวัลย
อันมาก, 2556 หนา 45) และภาวิดา ธาราศรีสุทธิและสุธีรา สุริยวงศ (2555, หนา 55) ยังกลาววา ดานโครงสราง
องคการ แตละองคการควรมี ปรัชญา วิสัยทัศน และวัตถุประสงคที่ชัดเจนที่จะทําใหโครงสรางองคการมีสายการ
บังคับบัญชาที่ชัดเจน ทําใหโครงสรางองคการที่มีอยูแลวสามารถปรับปรุงพั ฒนาใหดีขึ้นมากวาเดิม ทั้งองคการก็มี
กลไกในการบริหารการที่เปนระบบมีนโยบายขององคการที่สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะกับสถานการณขององคการ
ในขณะนั้น ๆ ได เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน โดยความรวดเร็ว ถูกตอง ทันกับเหตุการณที่สามารถทําให
บุคลากรสามารถรับผิดชอบในหนาที่ตามอํานาจที่ไดรับมอบหมายในระดับบุคลากรนั้น ๆ ไดโดยมีผูบริหารเปนผูสั่ง
การตามสายงานบังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอน ทําใหบุคลากรสามารถมีโอกาสมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนด
นโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหองคการมีการปรับปรุงมาตรฐานการทํางานใหกับบุคลากรไดไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทําใหองคการตองมีแผนภูมโครงสรางองคการทั้งหมดใหเหมาะสมกับองคการของแตละองคการได
ผลการวิจัยในดานโครงสรางนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัตน มาตันบุญ (2552, หนา 40-54) ไดศึกษาเรื่อง การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางองคการของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา การดําเนินการบริหาร
การเปลี่ ย นแปลง ผู ต อบแบบสอบถามเกิ น ครึ่ ง ได ใ ห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล า วไว ดั ง นี้ ได จั ด ทํ า แผนกิ จ
กรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงดาน โครงสรางของโรงเรียน จัดวาระแนะนําภารกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
โรงเรียนให บุคลากรในโรงเรียนไดรับทราบ กํากับการดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียนให เปนไปตาม
แผนที่กําหนดไว ชี้แจงใหบุคลากรในโรงเรียนเห็นถึงประโยชนที่แตละบุคคลจะ ไดรับจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของโรงเรียน และจัดเตรียมชองทางการใหความชวยเหลือ คําปรึกษาแกบุคลากร ในชวงเริ่มใชโครงสรางใหมของ
โรงเรียน สอดคลองกับ วุฒิชัย อนันตวิจิตร (2553, หนา 50-55) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานการบริหารการ
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เปลี่ยนแปลงดานโครงสรางองคการของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญไดใหขอมูลในดานการเตรียมการ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงไววา จัดประชุมคณะทํางาน
เกี่ยวกับวิธีการทํางานรวมกัน จัดประชุมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะทํางาน แตงตั้งคณะทํางานบริหารการ
เปลี่ยนแปลงดานโครงสรางของโรงเรียน กําหนดวัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน และประชุม
หารือกรอบแนวคิดในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน และสอดคลองกับวิลาวัลย อันมาก (2556,
หนา 99–107) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานโครงสราง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก ผูบริหารโรงเรียนมี
การออกแบบและปรับปรุงโครงการบริหารงานใหทันสมัย ผูบริหารโรงเรียนกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคลากรในแตละสายงานอยางชัดเจน โดยการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ผูบริหารโรงเรียนมีการกระจายอํานาจ
หนาที่ใหแกบุคลากรที่สอดรับกับโครงสรางการบริหารงานใหม ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดแสดงแผนภูมิสายบังคับ
บัญชาแบะประกาศใหทราบอยางชัดเจน ผูบริหารโรงเรียนวางแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนทางการ
ผูบริหารโรงเรียนปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงสรางใหม ใหเหมาะสมกับความสามารถ
ของบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนชี้แจงใหบุคลากรเห็นถึงประโยชนของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ ผูบริหาร
โรงเรี ยนติด ตามการดํา เนิน งานของบุค ลากรตามโครงสร า งองค ก ารใหม ผู บ ริห ารโรงเรีย นจั ด ให มี การประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ ผูบริหารโรงเรียนวงกฎระเบียบในการบริหารานใหม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และผูบริหารโรงเรียนมีการออกแบบและปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานเหมาะกับ
ขนาดของสถานศึกษา
1.2 สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือการสงเสริมใหครูใชเทคโนโลยี
ใหมลาสุดกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการทํางาน เพื่อใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วทันเวลาไดอยางถูกตอง ครบถวน (พิชญณาฎ แพงพงา, 2553, หนา 140) เชนเดียวกับธิดาวัลย อุนกอง
(ม.ป.ป., หนา 94) กลาววา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม (Technological change) มีการนําแนวทางและ
เทคนิคใหม ๆ เขามาใชเปนการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ซึ่งก็ตองมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรูในการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อนํามาชวยการทํางานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยในดานเทคโนโลยี
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญนาฏ แพงพงา (2553, หนา 151-200) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของคณาจารยที่มี
ตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนานาชาติ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ดานการใช
เทคโนโลยี ไดแก โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการทํางานทําใหเกิด ความสะดวกรวดเร็ว โรงเรียน
จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนางานดานการใชเทคโนโลยีใหม ๆ การทํางานมีระบบการปองกันดวยรหัสผาน
สํ า หรั บ การควบคุ ม ความปลอดภั ย ข อ มู ล ภายในแต ล ะหน ว ยงานการทํ า งานใช เทคโนโลยี เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการ
ประสานงาน ประชาสัมพันธกับทุกฝายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีสวนรวมวางแผนกลยุท ธดาน
เทคโนโลยี บุคลากรมีความรูความเขาใจในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ รวมถึงสารสนเทศมาใชในการทํางานเพื่อแสวงหา
ความรูใหม ๆ หรือเพื่อสําหรับเตรียมการเรียนการสอน โรงเรียนไดจัดชวงเวลาในการใชเทคโนโลยีเพื่อคนควาหา
ขอมูลทางการศึกษา โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการบริหารจัดการสาระการเรียนการสอน
ระหวางคณาจารยกับผูเรียนโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอรตลอดเวลาเพื่อใหการใชงานมี
คุณภาพ โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่องโดยมีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มี
การปองกันแกปญหา สอดคลองกับกาญจนา ธีระกุล (2554, หนา 219-240) ไดศึกษาระดับการบริหารการ
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เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ดานเทคโนโลยี
ไดแก นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการบริหารการศึกษาสงเสริมใหผูสอนนําความรูดานเทคโนโลยีมาใช
ในการสอนสงเสริมใหผูสอนนําเทคโนโลยีมาประยุกตในการเรียนรูมีพื้นฐานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยาง
ดีจัดหาสื่อ อุปกรณและแหลงขอมูลใหผูสอนถึงขาวสารอยางรวดเร็ว ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ไดแก
เสริมสรางการวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอน มีความรูและความสามารถในการนําจิตวิทยาวิธีการ
และเทคนิคตาง ๆ ไปใชในการสอน มีความชํานาญในการวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมและ
นามธรรม บริหารจัดการโดยมุงเนนความเปนเลิศในการเรียนรู มีความสามารถบริหารเวลาไดสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาสอดคลองกับศศิวิมล ทิมพิทักษ (2555 หนา 76-86) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ในดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสมารถนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช ในการบริหารงานในสถานศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร
สถานศึกษาสมารถนําระบบขอมูล สารสนเทศที่เปนปจจุบันมาใชในการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมการเรียนรูและใหบริหารแกผูเรียนแลครูผูสอน คนควาและจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนนิกส E-book
และหองสมุดอิเล็กทรอนนิกส (E-Library) ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับขอมูลสารสนเทศจากเครือขาย (Network) ที่
เกี่ยวของมาใชในการบริหารและการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครู อาจารย
ไดใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษา มีการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับนวัตกรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา มีการจัดทําเว็ปไซค ของ
โรงเรี ย นเพื่ อ เป น แหล ง เรี ย นรู และการเผยแพร กิ จ กรรมต า ง ๆ ภาพในและภายนอกสถานศึ ก ษา ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษามีการกระตุนและจัดหาเครื่องมือดานเทคโนโลยีมาใชอํานวยความสะดวก ในการใช
งานของฝายตาง ๆ ของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษานํานวัตกรรมแนะเทคโนโลยี มาใชในการกระจายอํานาจ จน
สามารถพัฒนางานในโครงการตาง ๆ ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ ใหสามารถ บูรณาการ
ผสมผสานกับการเรียนรู ใหครบทุกกลุมสาระ และสอดคลองกับวิลาวัลย อันมาก (2556, หนา 99-107) ไดศึกษา
เรื่อ ง การศึก ษาการบริห ารการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริห ารโรงเรีย นมั ธยมศึก ษาของรัฐ สัง กัด สํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สรุปผลดังนี้คือ ดานเทคโนโลยี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก ผูบริหารสงเสริมให
ครูใชเทคโนโลยีใหมลาสุดกับการปฏิบัติงาน ผูบริหารโรงเรียนนําหลักการบริหารใหม ๆ มาใชในการบริหาร ผูบริหาร
โรงเรียนจัดหารเทคโนโลยี สื่ออุปกรณโปรแกรมการทํางานรุนใหมลาสุด เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ผูบริหารโรง
เยนปรับวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อบริการบุคลากรใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ผูบริหารโรงเรียนออกแบบ
วิธีการทํางานใหมดวยการใชเทคโนโลยี ผูบริหารโรงเรียนพัฒนาหองเรียนอิเล็กทรอนิกสใหทันสมัย และเหมาะสมกับ
ขนาดโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมเทคโนโลยีเชื่อโยงเครือขายเพื่อการเรียนรูของบุคลากร ผูบริหารโรงเรียน
สงเสริมเทคโนโลยีเชื่อโยงเครือขายเพื่อการปฏิบัติของบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนสนับสนุนการนํานวัตกรรมใหมมาใช
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเสมอ
1.3 สภาพการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานบุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยที่มากที่สุดคือการมี
การวางแผนอัตรากําลังเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ การสงเสริมการฝกอบรมทักษะที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง และการมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เทคนิคที่นํามาใช ในการพัฒนาสมรรถภาพของแตละบุคคลในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายและ
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การทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดดียิ่งขึ้นเพิ่มผลผลิต และการแขงขันอยางมีประสิทธาภาพ ไดแก การฝกอบรมพัฒนา
การสับเปลี่ยนงานเพื่อความเหมาะสม นําไปสูการพัฒนาบุคคลและพัฒนาองคกร (ธิดาวัลย อุนกอง, ม.ป.ป.,หนา 94)
สอดคลองกับวิลาวัลย อันมาก (2556, หนา 99-107) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานคน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ไดแก ผูบริหารโรงเรียนแนะนําครูและบุคลากรใหเขาใจถึงประโยชนที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง ผูบริหาร
โรงเรียนกระตุนใหครูและบุคลากรในโรงเรียน ปรับตัวเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมการ
ฝก อบรมทัก ษะที่จํ าเปน ตอ การปฏิ บัติ งานของครู และบุ ค ลากรให กา วทั นต อการเปลี่ ยนแปลง ผู บริ หารโรงเรี ย น
ปรับปรุงทัศนคติของครูและบุคลากรใหเกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของครูและบุคลากรใหเกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียนมีการวางแผนอัตรากําลังเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียน
จัดบุคลากรเขาทํางานไดทันตอการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียนสามารถลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากรได ผูบริหารโรงเรียนมีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ
อยางตอเนื่อง ผูบริหารโรงเรียนมีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรภายหลังการเปลี่ยนแปลง
1.4 สภาพการบริห ารการเปลี่ยนแปลงของผู บริหารโรงเรียนสังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานวัฒนธรรมองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยที่มากที่สุด
คือ มีการกําหนดบรรทัดฐานหรือลักษณะการปฏิบัติงานใหมขึ้นและไดรับความเห็นชอบจากบุคลากรดวยดี รองลงมา
คือ การพัฒนาความเชื่อดานการมีจิตสาธารณะแกบุคลากร การดําเนินการชี้แจงเมื่อเกิดการตอตานการเปลี่ยนแปลง
และการสร างความสัม พันธ ระหว างบุค ลากรในองคกร ใหป ฏิบัติง านได อยางมีประสิทธิ ภาพตามลํา ดับทั้ง นี้อาจ
เนื่องมาจาก บุคคลในองคกรมีความคิดหรือความเชื่อรวมกัน (Shared Values or Shared Beliefs) ซึ่งวัฒนธรรม
องคกรนี้จะทําหนาที่เสมือนกับกาวทางสังคม (Social Glue) ที่เชื่อมประสานคนกลุมตาง ๆ ภายในองคกรเขาดวยกัน
และเปนเสมือนกฎที่ไมมีการเขียนบัญญัติไว (Unwritten Rule) แตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิกในองคการอยาง
ยิ่ง วัฒนธรรมองคการจะเปนเสมือนจิตวิญญาณขององคการที่จะชี้นําองคการในการดําเนินการ(ทิพวรรณ หลอ
สุวรรณรัตน, 2549, หนา 179) Cummings and Worley (อางอิงใน พิชญนาฎ แพงพงา, 2553, หนา 136) เสนอแนะ
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการมี 6 ขั้นตอนคือ การกําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจน ผูบริหารระดับสูงแสดงความมุงมั่น
เปลี่ยนแปลง ผูบริหารระดับสูงแสดงเปนตัวอยางของการบริหารการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงองคการใหสนับสนุน
การบริ หรการเปลี่ ย นแปลง การคั ด เลื อ กและการใหก ารสนั บสนุ นทางสั งคมแก ผู มาใหม และการพั ฒ นาใหเกิ ด
ความหมายเชิงจริยธรรม และกฎหมายการบริหารการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม สอดคลองกับพิชญนาฏ แพงพงา
(2553, หนา 151-200) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของคณาจารยที่มีตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
นานาชาติ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดานวัฒนธรรมองคการ ไดแก บรรยากาศในโรงเรียนมีความ
เปนกันเองทุกคนเปดเผยความจริงใจ เสมือนกับครอบครัวเดียวกัน ผูบริหารมีกลยุทธวิธีสงเสริมบุคลากรใหจงรักภักดี
ตอองคการ โรงเรียนสงเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบระบบเครือญาติมาสูระบบการบริหารแบบการมีสวนรวม
ทํางานเปนทีม ผูบริหารเปนผูประสานงานกํากับดูแล ใหงานสําเร็จดวยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ บุคาลากร
ทํางานรวมมือกันดวยความจริงใจ ความเขาใจกัน เชื่อใจ วางใจซึ่งกันและกันพรอมที่จะมีความมุงมั่นที่จะทําให
องคการเจริญกาวหนา โรงเรียนไดจัดใหมีการปรับปรุงการบริการลูกคาใหไดรับความพึงพอใจ โรงเรียนมีหนวยงาน
ภายในแตละฝายมีระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการใหเกิดความโปรงใส สอดคลองกับ วิลาวัลย อันมาก (2556,
หนา 99-107) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานวัฒนธรรม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก ผูบริหารโรงเรียน
รั บ รู แ ละรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของครู แ ละบุ ค ลากร ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นดํ า เนิ น การชี้ แ จงเมื่ อ เกิ ด การต อ ด า นการ
เปลี่ยนแปลงในองคการ ผูบริหารโรงเรียนสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียนใหสามารถปฏิบัติงานรวมกัน
โดยมุงเนนผลตอผูรับบริหารเพียงอยางเดียว ผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาความเชื่อเพื่อมุงสูความสําเร็จรวมกัน
ผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาความเชื่อดานการมีจิตสาธารณะแกบุคลากร
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัยในครั้งนี้พบวา ขอตาง ๆ ในแตละดานดังตอไปมีคา เฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอแนะ
แนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 36 ดังนี้
1. ดานบุคลากรควรแนะนําครูและบุคลากรใหเขาใจถึงประโยชนที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมี
การสื่อสารหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง
2. ดานเทคโนโลยีควรมีการจัดหาเทคโนโลยี สื่ออุปกรณโปรแกรมการทํางานรุนใหมลาสุด เพื่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการพัฒนาหองเรียนอิเล็กทรอนนิกสใหทันสมัย และเหมาะกับขนาดโรงเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
2. ควรศึกษาปญหาและผลกระทบที่มีตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
3. ควรศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสภาพและความต อ งการของครู ต อ การบริ ห ารเปลี่ ย นแปลงใน
สถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การวิจั ยเรื่อ งการศึกษาสภาพและความคาดหวั งของครู ตอ การบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผู บริ หาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก
ดร.ธิดาวัลย อุนกอง อาจารยที่ปรึกษาที่กรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง
ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอนจนทําใหการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว
ณ โอกาสนี้ดวย
ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาการบริหารการศึกษาคณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยา
เขตเชียงรายทุกทานที่ใหความรูอันทรงคุณคาแกผูวิจัย
ขอขอบพระคุณ ดร.สรวิชญ จิตรใจ ดร.อนวัช อุนกอง และนายวรรชรินทร วรรณอุต ที่ใหความกรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการจัดทําวิทยานิพนธในครั้งนี้
หากการศึกษาคนควาดวยตนเองมีคุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา คุณคาและประโยชนเหลานั้นขอมอบเปน
เครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย
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การศึกษาสภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
A Study of Organizational Health of Samakkhiwittayakhom School
ณัฐกิตติ์ แกวมหาคุณ 1* และ เจิดหลา สุนทรวิภาต 2
7

8

Natthakit Kaewmahakhun1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2)
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จําแนกตามสถานภาพสวน
บุคคล ประชากร คือ ครูในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จํานวน 201 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale Questionnaire) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป วิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบดวยคาสถิติที (t-test) คาสถิติ
เอฟ (F-test) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกําหนดเปาหมายมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานมุงเนน
วิชาการ และดานภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน ตามลําดับ สวนดานการสนับสนุนทรัพยากรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับมิติสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดย
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา สภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จําแนกตามชวงอายุ
วุฒิการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
จําแนกตามเพศไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: สุขภาพองคการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the condition of the organizational health of
Samakkhiwitthayakhom school 2) to compare the teachers’ attitude toward the organizational health of
Samakkhiwitthayakhom school, which was assorted by personal characteristics. The population were 201
teachers of Samakkhiwitthayakhom school. The instrument for collecting the data was the rating scale
questionnaire. Result was analyzed by using a computer program by descriptive statistics included frequency,
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percentage, mean, standard deviation. In addition, quantitative data was analyzed included differences test by
using t-Test, F-test, the Scheffe’s method for pair matching comparison.
The results indicated that:
1. The condition of the organizational health level of Samakkhiwitthayakhom school was at the high
level as a whole. Moreover, in considering each individual aspect, it was found that all aspects were also at the
high level. The aspects with the highest average score in Goal Setting, and followed by Academic Emphasis and
Collegial Leadership, while, Resource Support was the lowest average score.
2. The comparison of teachers’ attitude toward the dimension of the organizational health of
Samakkhiwitthayakhom school was distributed by the personal characteristics. Hypothesis test revealed that the
condition of the organizational health of Samakkhiwitthayakhom school which assorted by age, education level,
position, and work duration, was different at the statistical significant level of .05, whereas the sex aspect was
not contrast.
Keywords: Organization Health, Samakkhiwitthayakhom school
.

บทนํา
สังคมยุคโลกาภิวัตน (globalization) ในปจจุบันมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมวาจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี สงผลใหองคการตาง ๆ ในสังคมจําเปนตองปฏิรูป
ตนเองให อ ยู ร อด เท า ทัน กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ไม ว า จะเป น สั งคมครอบครั ว ที่ เป น องค การปฐมภู มิ และ
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ตลอดจนสถาบันสังคมอื่น ๆ ที่เปนองคการแบบทุติยภูมิ ซึ่งวีรวุธ มาฆะศิรานนท
(2548, หนา 9) กลาววา เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลเปนผลใหองคการตาง ๆ ตองปฏิรูปตนเองเพื่อ
ความอยูรอดอยางเต็มที่ องคการที่สมบูรณเฉลียวฉลาดสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วและดํารงอยูในสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สวนองคการที่ยังขับเคลื่อนไปอยางชา ๆ จะไมอาจอยูไดในศตวรรษที่ 21 นี้ แมขนาดขององคการจะ
ใหญขึ้น มีพนักงานมากขึ้นแตก็ไมอาจทดแทนกับพลังสมองอันสรางสรรคและความคลองแคลวที่จะเปนมากขึ้นได
องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เปรียบเทียบองคการเปนระบบรางกายของมนุษย
หากรางกายมนุษยมีความสมบูรณแข็งแรง มีสุขภาพที่สมบูรณมีประสิทธิภาพในการทํางานเปรียบเหมือนองคการที่มี
ความพรอมในการปฏิบัติงาน หากอวัยวะบางสวนไมสามารถทํางานหรือเสื่อมสมรรถภาพไป กลไกในการทํางานจะ
หยุดชะงักทําใหเกิดการเจ็บปวยไมสามารถตอตานโรคได สอดคลองกับนักชีววิทยาที่ไดกลาวเปรียบเทียบกันระหวาง
สุขภาพองคการเรื่องอะนาโตมีที่กลาววา “องคการ คือ สิ่งมีชีวิต” เพราะมีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกันกับ
รางกายคน อวัยวะในแตละสวนของเรามีการพึ่งพากัน ไมมีอะไรเปนอิสระแยกจากกัน ถาเราเขาใจอยางนี้สิ่งที่อยูใน
องคการเปนสิ่งที่ตองพึ่งพาและเกี่ยวพันกัน องคการเสมือนสิ่งมีชีวิตตองใสใจและดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเชนกัน ซึ่ง
สอดคลองกับชัชวาลย ทัตศิวัช (2552, หนา 78-93) กลาววา ไมมีองคการใดที่จะเจริญเติบโตมีความกาวหนาไปเรื่อย
ๆ ในอนาคตโดยยืนอยูบนความสําเร็จเมื่อครั้งอดีตหรือปจจุบัน โดยการละเลยการปรับปรุงพัฒนาองคการอยาง
ตอเนื่องโดยเฉพาะองคการที่ทําหนาที่จัดการศึกษา ความหยุดนิ่งที่จะพัฒนาองคการทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารจัดการ มิเพียงแตทําลายสมรรถนะขององคการแตยังกัดกรอนความมั่นคงของสังคม
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ในอนาคต ซึ่งจะตองยอนกลับไปพิจารณาที่องคการทางการศึกษาวามีสุขภาพ มีอาการเจ็บปวยหรือไม สมรรถนะการ
บริหารจัดการเปนอยางไร
การดําเนินงานของทุกฝายในองคการเปรียบเสมือนฟนเฟองที่แตละตัวจะหมุนสัมพันธกันอยางเปนระบบ
สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาใหผูเรียนทุกคนมีคุณภาพสูงไดตอเมื่อทุกองคประกอบหลักในการจัดการศึกษา
ไดแก หลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ การวัดผลประเมินผล การปกครอง การ
พัฒนาวิชาชีพ และการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน ดําเนินการรวมกันเพื่อมุ งสูเปาหมายปลายทาง ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งทางรางกาย สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้น สถานศึกษาหลายแหงจึงเรงปรับปรุงพัฒนาตนเอง มีการกําหนดวิสัยทัศนและ
ภารกิจ การวางเปาหมายพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว จัดโปรแกรมการฝกอบรมบุคลากรทั้งในเรื่องคุณภาพ
การศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการ มีระบบการสรางขวัญและ
กําลังใจแกบุคลากร เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 14-15)
สถานศึกษาในฐานะเปนองคการทางการศึกษามีความจําเปนตองมีวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคการที่ไดรับการยอมรับและใชกันอยางกวางขวาง คือ การตรวจสอบสุขภาพองคการ เพราะ
สุขภาพองคการ คือ ความสามารถขององคการในการปฏิบัติงานตามภารกิจและเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมทําให
องคการสามารถดํารงอยูไดทามกลางความเปลี่ยนแปลง (กรุณา ไชยสงโท, 2549, หนา 10) ฮอยและมิสเกล (Hoy
and Miskel1987 pp. 394-395) ไดสนับสนุนแนวคิดนี้ สรุปไดวา ประสิทธิผลขององคการพิจารณาจากองคประกอบ
หรือ ปจ จัย ตา ง ๆ เช น ความสามารถในการปรั บตั วขององค การ (Adaptability) ซึ่ งหมายถึง ความสามารถของ
องค ก ารที่ จ ะปรั บ ตั ว ให ส อดคล อ งกั บ สภาพแวดล อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป นวั ต กรรม (Innovation) ซึ่ ง หมายถึ ง
ความสามารถขององคการที่จะผลิตเทคโนโลยีและระบบบริหารแบบใหม ๆ ความพึงพอใจของผูมารับบริการไปจาก
องคการ ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานหรือลูกจางที่มีตอองคการ จะเห็นไดวา การที่องคการใด ๆ จะ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น องคการจะตองทําหนาที่ใหประสบผลสําเร็จในความจําเปนพื้นฐานการอยูรอด
ขององคการ 3 ประการคือ การบรรลุเปาหมายขององคการ การควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการได และ
สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมจึงจะสามารถดํารงอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพดี (Owens, 1991 p.
221) นอกจากนี้องคการใดที่มีสุขภาพองคการดียังสะทอนถึงสภาพองคการที่มีชื่อเสียง มีคุณคา มีกระบวนการทํางาน
ที่ราบรื่น ไมตึงเครียด และสุขภาพองคการยังเปนเครื่องบงชี้ความสามารถในการบริหารใหบรรลุเปาหมาย ภายใต
กระบวนการบริ ห ารจั ด การและการตัด สิ น ใจที่ มี ขอ มู ล มี ก ารสื่ อ สารที่ ดี มีค วามขั ด แยง น อ ย สมาชิ ก มี ก ารดู แ ล
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนชวยเหลือใหองคการมีความมั่นคง มีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุน
และมีความสามารถในการผลิต หากองคการใดมีสุขภาพไมดีแลวยอมเสี่ยงตอการทํางานใหมีประสิทธิภาพในระยะ
ยาวได (Wayne K.Hoy and Cecil G.Miskel, 1991 pp. 394-395) สรุปไดวา องคการที่มีสุขภาพดีจะเปนตัวบงชี้ให
ทราบวามีการบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนองคการที่มีชื่อเสียง มีคุณคา เปนที่ยอมรับใน
สังคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้ 1) มีแผนและมีการพัฒนางานโรงเรียนชัดเจนแต
ไมสามารถปฏิบัติตามไดเต็มศักยภาพ 2) นักเรียนยังขาดคุณลักษณะใฝรู ขาดการวิเคราะห 3) นักเรียนยังขาดระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ 4) สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและหองเรียนยังไมเอื้อตอการเรียนการสอน 5) นักเรียนมีจํานวนมาก
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ในแตละหองทําใหการเรียนการสอนไมดีพอ 6) บุคลากรในกลุมสาระการเรียนรูยังไมเพียงพอ 7) ครูผูสอนมีภาระงาน
ที่ไดรับมอบหมายมาก 8) ครูมีอายุเฉลี่ยสูง ทําใหขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 9) การเบิกจายเงินไม
คลองตัวเนื่องจากระบบ 10) การใชเงินงบประมาณไมกระจายถึงครู นักเรียน ตามสภาพความตองการ 11) มีสื่อ
อุปกรณในการเรียนการสอนยังไมมีประสิทธิภาพดีพอ มีอายุการใชงานสูง 12) การใชอุปกรณ สื่อ ยังไมเกิดประโยชน
สูงสุด 13) โรงเรียนยังขาดการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 14) บทบาทของครูในการรวมกิจกรรม
ควรกระจายอยางทั่วถึงและการประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง (โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม, 2556)
จากความสําคัญและอุปสรรคการดําเนินงานดังกลาวขางตน เปนเรื่องที่นาสนใจที่จะศึกษาสุขภาพองคการ
ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วาอยูในระดับใด เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง
แกไข พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมใหมีคุณภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา ความผัน
แปรดานสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองในยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งจะสงผลดีตอการจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายของการจัดการศึกษา ตลอดจนมุงสูความเปนองคการที่เปนเลิศได

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ตําแหนง
5. ประสบการณในการทํางาน

สภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1. ดานกําหนดเปาหมาย
2. ดานบูรภาพของสถาบัน
3. ดานภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน
4. ดานการติดตอสื่อสาร
5. ดานการสนับสนุนทรัพยากร
6. ดานการมุงเนนวิชาการ
7. ดานขวัญในการปฏิบัติงาน
8. ดานการใชนวัตกรรมทางการศึกษา

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดและสมมุติฐานในงานวิจัย
สมมุติฐาน
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานการวิจัยในสาขาการบริหารการศึกษา ผูวิจัยได
กําหนดสมมุติฐานในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จําแนกตามสถานภาพสวน
บุคคลมีความแตกตางตางกัน
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วิธีการศึกษา
การวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เปนการวิจัยเชิงสํารวจความ
คิดเห็น ตามประเด็นการประเมิน ทั้ง 8 ดาน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ประชากร
ประชากร ไดแก ครูในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 201 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) ทั้งแบบ
ปลายปดและปลายเปด โดยผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงเปน 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบมีลักษณะตรวจสอบรายการ (checklist) สอบถาม
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จากแนวคิดของ
ทฤษฎีระบบสังคมของพารสัน รวมกับแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองคการของมายส, ฮอย และคณะ รวมทั้งงานวิจัยของ
พรรณี สุวัตถี
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด
2. สรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ใหครอบคลุมเนื้อหา 8 ดาน
ดังนี้
2.1 ดานการกําหนดเปาหมาย (Goal Setting)
2.2 ดานบูรณาการของสถาบัน (Institution Integrity)
2.3 ดานภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน (Collegial Leadership)
2.4 ดานการติดตอสื่อสาร (Communication)
2.5 ดานการสนับสนุนทรัพยากร (Resource Support)
2.6 ดานการมุงเนนวิชาการ (Academic Emphasis)
2.7 ดานขวัญในการปฏิบัติงาน (Morale)
2.8 ดานการใชนวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation)
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสมบูรณของ
เนื้อหา รวมทั้งการใชภาษาที่เหมาะสม กอนที่จะสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
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4. นําแบบสอบถามที่แกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานการสรางเครื่องมือวิจัยและ
ดานการศึกษาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาพรอมทั้งพิจารณาความถูกตองชัดเจนของภาษาที่ใช กอนที่จะ
ลงพื้นที่เก็บขอมูล ผูเชี่ยวชาญ ไดแก
4.1 ดร.ประไพพร อุทธิยา ตําแหนง รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(เชี ยงราย-พะเยา) ระดั บ ชํ า นาญการพิ เศษ สถานที่ ทํ างาน สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36
(เชียงราย-พะเยา)
4.2 ดร.ธวัช ชุมชอบ ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ เชี่ยวชาญ สถานที่ทํางาน โรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย
4.3 นายเรืองชัย ตามรภาค ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริม สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
5. วิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือโดยหาคา IOC (Item–Objective Congruence) ความเที่ยงตรงจาก
ผูเชี่ยวชาญ ไดคา IOC เทากับ 0.67–1.00
6. นําแบบสอบถามที่ผานความเห็นชอบแลวไปทดสอบ (Tryout) กับประชากรที่ไมใชเปาหมาย คือครู
โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคา ความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีการหาค า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970, p. 161) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .97
7. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับประชากรตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับคณะครูในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
2. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับคณะครู
ในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
3. ผูวิจัยจัดเตรียมแบบสอบถาม และวางแผนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งเก็บรวบรวมจากประชากรเปาหมายที่
เปนครูในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง
เกณฑการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชเกณฑในการแปรผล โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
4.50–5.00 หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
3.50–4.49 หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับมาก
2.50–3.49 หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
1.50–2.49 หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับนอย
1.00–1.49 หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามที่รับคืนมาใหครบถวนจากกลุมเปาหมาย
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บขอมูล มาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3. ใชคารอยละ (Percentage) วิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
4. ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (µ) วิเคราะหความคิดเห็นของคณะครู
5. ใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) วิเคราะหการกระจายของคะแนน
6. ใชคา t-test และ F-test วิเคราะหความแตกตางระหวางสองกลุมหรือมากกวาสองกลุมแลวแตกรณี
หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยใชการวิเคราะหรายคูโดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’s method)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาสภาพสุขภาพองคการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. สภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกําหนดเปาหมายมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานมุงเนน
วิชาการ และดานภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงานตามลําดับ สวนดานการสนับสนุนทรัพยากรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับมิติสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดย
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา
2.1 จําแนกตามเพศชาย และเพศหญิง พบวา โดยภาพรวมทั้ง 8 ดานไมมีความแตกตางกัน และเมื่อ
พิจารณาในแตละดานไมมีความแตกตางกัน
2.2 จําแนกตามชวงอายุ พบวา โดยภาพรวมทั้ง 8 ดาน ดานการกําหนดเปาหมาย ดานภาวะผูนําฉันท
เพื่อนรวมงาน ดานดานภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน ดานการติดตอสื่อสาร ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานมุงเนน
วิชาการ ดานขวัญในการปฏิบัติงาน และดานการใชนวัตกรรมทางการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนดานการการบูรณภาพของสถาบันไมแตกตางกัน
2.3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ดานการกําหนดเปาหมาย ดานภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน และ
ดานการติดตอสื่อสาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนภาพรวมทั้ง 8 ดาน และดานอื่น ๆ ไม
แตกตางกัน
2.4 จําแนกตามตํ าแหนง พบว า ดานการสนั บสนุนทรัพยากร ดานมุงเน นวิชาการ ด านขวัญในการ
ปฏิบัติงาน ดานการใชนวัตกรรมทางการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนภาพรวมทั้ง 8
ดาน และดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
2.5 จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา โดยภาพรวมทั้ง 8 ดาน ดานการกําหนดเปาหมาย ดาน
ภาวะผู นํ า ฉั น ท เพื่ อ นร ว มงาน ด า นการติ ด ต อ สื่ อ สาร ด า นสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร ด า นมุ ง เน น วิ ช าการ ด า นการใช
นวัตกรรมทางการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน
สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับมิติสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดย
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา สภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จําแนกตามชวงอายุ
วุฒิการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
จําแนกตามเพศไมแตกตางกัน
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สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. สุขภาพองคการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยภาพรวมสุขภาพองคการทั้ง 8 ดาน อยูในระดับมาก
(µ=4.33) โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน แสดงวาสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มีความ
สมบูรณมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความภาคภูมิใจที่ไดมาปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเปนโรงเรียนประจําจังหวัด จึงรวมมือกันปฏิบัติหนาที่อยางดี เพื่อใหเปน
โรงเรียนตัวอยางแกโรงเรียนอื่น ๆ และรักษาระดับชื่อเสียงของโรงเรียนใหยั่งยืนตอไป ตลอดจนครูมีศรัทธาตอวิชาชีพ
ครู และมีสวนรวมในการสงเสริมความกาวหนาใหกับโรงเรียน พรอมที่จะเขาสูสังคมอาเซียน มุงผลิตนักเรียนใหเปน
คนดี คนเกง และมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนยังไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม
ผูปกครองและครู สมาคมนักเรียนเกา ในการสนับสนุนทรัพยากรทําใหสามารถพัฒนาโรงเรียนไดอยางรวดเร็ว ดวย
เหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของกรรณิกา ปญญะติ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 36 พบวา ระดับสุขภาพ
องคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 36 ในภาพรวมและรายมิติ มีสุขภาพองคการอยู
ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอารยา ทริดสังข (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสุขภาพองคการของ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 2 สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวา
สุขภาพองคการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห และโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 2 สังกัดสํานักงานบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี สอดคลองกับงานวิจัยของจิราภา เชื้อเอี่ยม (2553) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง การศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา สุขภาพองคการของ
โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของศิริพงษ พงษ
ดี (2553) ได ศึก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การศึก ษาสุ ข ภาพองคก ารของโรงเรีย นเบญจมานุ ส รณ สั งกั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของอรวรรณ เขมะบาล (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เขต 2 พบวา สุขภาพองคการของ
โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาระดับสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในรายดาน พบวาดานกําหนดเปาหมายมี
คาเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.39) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเปนโรงเรียน
ประจําจังหวัด ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน นโยบายของโรงเรียน ตลอดจนมีความตั้งใจใน
การปฏิบัติหน าที่เพื่อใหโ รงเรียนไปถึ งเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลอ งกับอมรรัตน เมืองทะ (2553) กลาวว า
เปาหมายขององคการปฏิบัติงาน นับวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดเพราะจะเปนตัวกํากับทิศทางการทํางานที่ตองปฏิบัติ และ
สอดคลองกับอาภรณ ราชสิงโห (2546) กลาววาเปาหมายขององคการเปนการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
องคการ เปนสิ่งที่คอยกํากับแนวทาง เหตุผลในการปฏิบัติงาน เมื่อมีเปาหมายชัดเจนจะทําใหมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานความสําเร็จเปรียบเสมือนเสนชัยที่รออยูเบื้องหนา และเปาหมายหลักขององคการ คือ เพื่อสรางคุณคาที่
สังคมปรารถนา เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกและกลุมตาง ๆ ในองคการ เพื่อดํารงความอยูรอดและความ
เจริญขององคการ และสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา หวานวิน (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สุขภาพองคการของ
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โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา สุขภาพองคการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความชัดเจนของเปาหมายดานความกลมเกลียว ดานขวัญและดานการ
ปรับตัวอยูในระดับมาก สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริลักษณ หองทองคํา
(2548) ไดทําการศึกษาสุขภาพองคการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบสุขภาพองคการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมอยูในระดับดี โดยสุขภาพองคการดานความชัดเจนของ
เปาหมาย ดานขวัญกําลังใจ และดานการใชอํานาจหนาที่เปนธรรม อยูในระดับดีตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยจําแนก
ตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา สภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จําแนกตามชวงอายุ วุฒิ
การศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงผูบริหารโรงเรียน ทําให
ครูมีความสับสนในการรับรูขอมูล การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคการ การตัดสินใจในการทํางานอยูบาง เกี่ยวกับ
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียนและผูบริหาร แตอยางไรก็ตามครูและบุคลากรในโรงเรียนก็ยังคง
รวมมือกันในการดําเนินงานเพื่อรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งเปนโรงเรียนประจําจังหวัด สอดคลอง
กับแนวความคิดของ ศิริลักษณ หองทองคํา (2548) กลาววา ผูที่มีประสบการณในการทํางานหรือผานงานตาง ๆ
มาแลว ประสบการณจะชวยใหเขาใจปญหาและสถานการณตามความเปนจริงดีขึ้น ซึ่งจะชวยใหมีความมั่ นใจและ
ตัดสินใจในการทํางานไดดีขึ้น สอดคลองกับผลงานวิจัยสุขภาพองคการของสุนิสา ทองหาว (2554) ซึ่งเปนการวิจัย
จากหนวยงานอื่นที่แตกตางจากโรงเรียน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สุขภาพองคการขององคการบริหารสวนตําบลพังราด
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของบุคคลที่ปฏิบัติงานฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ
โดยรวมแตกตางนอย ฝายบริหารกับสํานักงานปลัด โดยรวมแตกตางกันปานกลาง ฝายบริหารกับสวนการคลัง
โดยรวมแตกตางกันปานกลาง ฝายบริหารกับฝายโยธา โดยรวมแตกตางกันมาก ฝายบริหารกับฝายสวนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมไมแตกตางกัน ฝายนิติบัญญัติกับสํานักงานปลัด โดยรวมแตกตางกันนอยฝายนิติ
บัญญัติกับสวนการคลัง โดยรวมแตกตางกันนอย ฝายนิติบัญญัติกับสวนโยธา โดยรวมแตกตางกันมาก ฝายนิติ
บัญญัติกับสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมแตกตางกันนอย สํานักงานปลัดกับสวนการคลัง โดยรวมไม
แตกตา งกัน สํ านักงานปลัด กับสวนโยธาโดยรวมแตกต างกันมาก สํา นักงานปลัดกั บสวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยรวมแตกตางกันปานกลาง สวนการคลังกับสวนโยธา โดยรวมแตกตางกันมาก สวนการคลังกับสวน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมแตกตางกันปานกลาง และสวนโยธากับสวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยรวมแตกตางกันมาก
สวนจําแนกตามเพศ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเนื่องมาจากครูมีความพึงพอใจที่ไดมาปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งเปนโรงเรียน
ประจําจังหวัดและมีชื่อเสียง สอดคลองกับงานวิจัยของฉันทนา มงคลเจริญสุข (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สุขภาพ
องคการของโรงเรียนในอําเภอบอทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ผลการ
เปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนในอําเภอบอทอง จําแนกตามเพศ ประสบการณในการทํางานและประเภท
ของโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับ
อารยา ทริดสังข (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห และโรงเรียนราช
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ประชานุเคราะห กลุม 2 สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับสุขภาพองคการ
จําแนกตามเพศของครูและประสบการณในการทํางานของครู แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลอง
กับงานวิจัยของกาญจนา หวานวิน (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สุขภาพองคการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา ผลการเปรียบเทียบสุขภาพภาพองคการโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามเพศ มีสุขภาพองคการโดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยสภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมในครั้งนี้พบประเด็นที่นาสนใจ คือ สภาพ
สุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอยูในระดับมาก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ
เปนโรงเรียนประจําจังหวัดเชียงราย มีชื่อเสียง นักเรียนและการทํางานขององคการเปนที่ยอมรับของผูปกครองและ
สังคม ซึ่งผลการวิจัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนาจะเปนองคการที่มีสุขภาพองคการอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาในชวงระยะเวลาในการทําวิจัยครั้งนี้ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและครู
ในโรงเรียน มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานในดานตาง ๆ และมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน อาจทํา
ใหครูไมเกิดความเชื่อมั่นในตอการทํางานของผูบริหาร ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ดังนี้ ผูบริหารควร
ดูแลดานขวัญในการปฏิบัติงานของครู การจัดสรรอุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอกับความตองการของครู เปด
โอกาสใหครูพูดคุยกับผูบริหารไดอยางสบายใจ เปนกันเอง และจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและหองทํางานของ
ครูใหเหมาะสม เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน อันจะสงผลใหสภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
เปนองคการที่มีสุขภาพอยูในระดับมากที่สุด ทําใหการจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของการจัด
การศึกษา ตลอดจนมุงสูความเปนองคการที่เปนเลิศได

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดว ยตนเองฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาในการใหคํ าแนะนําปรับปรุงจาก
รองศาสตราจารย ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งกรุณาเอาใจใส ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําปรึกษาและ
ติดตามความกาวหนาของการศึกษาอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส
อยางดียิ่ง ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ประไพพร อุทธิยา ตําแหนง รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ดร.ธวัช ชุมชอบ ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย นายเรืองชัย ตามรภาค ผูอํานวยการกลุมสงเสริม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(เชียงราย-พะเยา) ที่ไดใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการชี้แนะ ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามในครั้งนี้
จนทําใหการศึกษาสําเร็จไดดวยดี
ขอกราบขอบคุณคณะผูบริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากครูใน
โรงเรี ย นสามั ค คี วิ ท ยาคม และขอขอบคุ ณ คณะครู โ รงเรี ย นสามั ค คี วิ ท ยาคมที่ ใ ห ค วามอนุ เ คราะห ใ นการตอบ
แบบสอบถามและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณบิ ด า มารดา พี่ น อ ง ที่ เป น กํ า ลั ง ใจให และขอขอบคุ ณ ตลอดจนเพื่ อ น ๆ ที่ ค อยให
คําปรึกษาตลอดมา ขอขอบพระคุณบูรพคณาจารยทุก ๆ ทานที่คอยใหความชวยเหลือและความเอาใจใสดวยดีตลอด
มา ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้
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การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
A Study of Performance Competency of Teachers in Mae Sai District, Under
Chiang Rai Primary Education Service Area 3
เจษฎามาศ ไชยยา 1* และ นันทิมา นาคาพงศ2
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Jessadamas Chaiya1* and Nanthima NakaPhong2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปการศึกษา 2558 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ
ครู ผู ส อน จํ า นวน 203 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เคราะห ข อ มู ล ได แ ก
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา
1. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสมรรถนะ
หลักสูงกวาสมรรถนะประจําสายงาน
2. ครูใ นอํ า เภอแมส ายที่ สัง กัด กลุม เครือ ข ายพัฒ นาการศึก ษาต างกัน มี ร ะดั บสมรรถนะการปฏิบัติง าน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่สังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเกาะชางศรีเมืองชุม มี
ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกับครูที่สังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสายเวียงพางคํา
3. ป ญ หาเกี่ ย วกั บ สมรรถนะการปฏิ บัติ ง านของครู 3 อั น ดั บ แรก พบว า ครู มี ภ าระงานรั บ ผิ ด ชอบที่
นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ครูขาดความรู ทักษะในการวิเคราะห สังเคราะห และวิจัย และครูสอนไมตรงตาม
สาขาวิชาที่จบและไมมีความถนัด ตามลําดับ ขอเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานครู 3 อันดับแรก คือ
ลดภาระงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานสอนใหนอยลง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใชใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน และอบรมใหความรูและทักษะดานการวิจัยที่ถูกตอง ตามลําดับ
คําสําคัญ: สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน

Abstract
The purpose of Independent Study were as follows: To study of performance competency of teachers in
Mae Sai District, under Chiang Rai Primary Education Service Area 3. The samples were 203 teachers at school
in Mae Sai District, udder Chiang Rai Primary Education Service Area 3 in the academic 2015. The research
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instruments were a questionnaire. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation,
and one-way analysis of variance.
The results showed that:
1. Overall, the teachers their performance competencies at a high level. When considering individually,
the performance of the core competency was higher than the functional competency.
2. Teachers working in in different educational institutions performance competency differently at .05
level of statistical significance.
3. The problems is performance competency, in order of priority, were; 1) Teachers are responsible for
tasks other than teaching; 2) Lack of knowledge Skills of analysis, synthesis and research; 3) Teachers do not
meet the Education and no aptitude. The guidelines for the competency development, in order of priority, were:
1) Other workload Apart from the teaching job for less; 2) workshops on technology and innovation in the
teaching process; 3) Training, knowledge and skills to research properly.
Keywords: Core Competency, Functional Competency

บทนํา
การศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญที่จะพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ ซึ่งการจัดการศึกษาที่ดี ยอมสงผล
ใหประชากรนําความรูความสามารถของตนเองมาใชในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม สามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลง
ตอสภาวะการณในปจจุบันไดอยางดี กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้นจึงถือไดวาการจัดการศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญใน
การสรางความมั่นคง และความกาวหนาใหแกประเทศชาติ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหประสบความสําเร็จนั้น
ยอมเปนความคาดหวังของทุกฝาย เนื่องจากการจัดการศึกษามีความสัมพันธกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ซึ่งในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงทําใหการจัดการศึกษาเปนงานที่
ละเอียดออน ซับซอน จําเปนตองพัฒนา เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง เพื่อใหการจัดการศึกษามี
คุณภาพสอดคลองกับยุคสมัยปจจุบันที่เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว
ครู ถือเปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญที่สุดตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ เพราะเปนผู
ที่ใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด ทั้งนี้ (ดิเรก พรสีมา 2554, หนา 23) ไดกลาวไววา “ครู” เปนฟนเฟองหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษาของประเทศ และนับเปนผูมีบทบาทในการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนา รวมถึงการ
ใหการศึกษาที่มีคุณภาพแกผูเรียน สอนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค รูจักคิดเปน แกปญหาเปน เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบันไดอยางเหมาะสมและมีสุข “ครู” จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งที่จะทําใหการศึกษาเปน
กลไกนําไปสูคุณภาพคนของประเทศได ดังนั้นปญหาเกี่ยวกับ “ครู” และ “วิชาชีพครู” จึงจําเปนที่จะตองเรง
ดําเนินการปรับปรุง แกไขพัฒนาโดยเรงดวนเพื่อใหการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพ “ครู” ไดสมตามเจตนารมณ
ที่ตั้งไวเพื่อสรางสรรค “ครูรุนใหม” ที่ยอมรับและสามารถแสดงพันธกิจและทิศทางของตนเองไดอยางเต็มที่และสม
บทบาท ดวยคุณลักษณะครูที่มีมาตรฐานเพื่อกาวสูการเปนครูยุคใหม สอดคลองตามเจตนารมณของการปฏิรูป
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การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่ งเปนวาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ใหไดครูที่ มี
สมรรถนะเขมแข็งรอบดาน และมีเอกลักษณของการเปนครูยุคใหม นั่นคือ “รักษความเปนไทย ใสใจเรียนรู สูโลก
สากล”
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน ปจจุบันไดถูกนํามาใชเปนเกณฑในการประเมินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สมรรถนะจึงเปนเรื่องสําคัญที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
และจริงจัง ครูตองประเมินตนเองวามีจุดเดน จุดดอยในสมรรถนะใด และมีความตองการตองการจะพัฒนาอยางไร
โดยการจัดทําเปนแผนพัฒนาตนเองหรือ ID – PLAN (Individual Plan) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาใหรับทราบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังพบวาครูจํานวนมาก
ยัง ขาดความรู แ ละทั ก ษะด า นเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยี ใ นการจั ด การเรี ย นรู จึ ง อยู ในระดั บน อ ยถึ ง ปานกลาง
(รสสุคนธ มกรมณี, 2556)
จากสภาพดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
โดยมุงประเด็นการการวิจัยเพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูตามสมรรถนะหลัก (Core Competency Needs)
และการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency Needs) เพื่อใหทราบวา ครูผูสอนมีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานในดานใดบาง และในระดับใด ซึ่งผลการวิจัยที่ไดนี้ จะเปนขอมูลและเปนประโยชนใหฝายบริหารและผูที่
เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะการปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นอํ า เภอแม ส าย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอ
แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สมมุติฐาน
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาตางกัน มีสมรรถนะตางกันที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ครูผูสอนกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษา
- กลุมเกาะชางศรีเมืองชุม
- กลุมดอยนางนอน
- กลุมแมสายเวียงพางคํา

ตัวแปรตาม
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทํางานเปนทีม
5. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
สมรรถนะประจําสายงาน
(Functional Competency)
1. การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
2. การพัฒนาผูเรียน
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน
4. การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
5. ภาวะผูนําครู
6. การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อ
การจัดการเรียนรู

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามประชากรและกลุมตัวอยาง

วิธีการศึกษา
งานวิจัย “การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research)และเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย จําแนกตามกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษา รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแม
สาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
1. ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยใชสมรรถนะครู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553) ประกอบดวยสมรรถนะหลัก 5 ดาน คือ ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ดานการบริการที่ดี
ดานการพัฒนาตนเอง ดานการทํางานเปนทีม ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สมรรถนะประจําสายงาน 6
ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการบริหารจัดการชั้น
เรียน ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ดานภาวะผูนําครู และดานการสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู
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2. กลุมตัวอยาง จํานวน 203 คน จําแนกไดดังนี้
ครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเกาะชางศรีเมืองชุม
จํานวน 45 คน
ครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน
จํานวน 66 คน
ครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสายเวียงพางคํา
จํานวน 92 คน
3. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก ครูผูสอนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา 3 กลุมเครือขาย คือ กลุมเกาะชางศรีเมือง
ชุม กลุมดอยนางนอน และกลุมแมสายเวียงพางคํา
ตัวแปรตาม ไดแก ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก 1) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
2) ดานการบริการที่ดี 3) ดานการพัฒนาตนเอง 4) ดานการทํางานเปนทีม 5) ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู สมรรถนะประจําสายงาน ไดแก 1) ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2) ดานการพัฒนาผูเรียน 3)
ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 4) ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5) ดานภาวะผูนําครู 6)
ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอ
แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิ ประสบการณการทํางาน สังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอําเภอ
แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบดวย สมรรถนะหลัก ไดแก 1) การ
มุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม 5) จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู สมรรถนะประจําสายงาน ไดแก 1) การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2) การ
พัฒนาผูเรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะผูนําครู 6)
การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
5 หมายความวา ครูมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานมากที่สุด
4 หมายความวา ครูมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานมาก
3 หมายความวา ครูมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานปานกลาง
2 หมายความวา ครูมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานนอย
1 หมายความวา ครูมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติ งานของครูในอํ าเภอแมส าย สังกัด สํานั กงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 3 ของผูตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบปลายเปด
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําไปใหผูเชี่ยวชาญชวย
ตรวจสอบ ความเที่ยงตรง ตามเนื้อหา (Content Validity) จํานวน 3 ทาน ไดแก
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ดร.สุพิษ ชัยมงคล
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานขาแหยงพัฒนา
นายไชยรัตน จินะราช
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปง
วาที่รอยตรีเมธี กาบุญค้ํา ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 3
แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคของแตละขอ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได
คา IOC มากกวา 0.66 ขึ้นไปทุกขอ
หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับครูอําเภอ
แมจัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficent) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคา
ความเชื่อมั่นแบบสอบถาม มากกวา 0.6 ขึ้นไปทุกขอ จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมเปาหมายจริงตอไป
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ (frequency) และคารอย
ละ (percentage)
2. วิ เคราะห ข อ มูล เกี่ ย วกั บสมรรถนะการปฏิ บัติ ง านของครู ใ นอํ าเภอแม สาย สั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
3. ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา วิเคราะหโดยการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova)
4. วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอ
แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยการจัดกลุมวิเคราะหเนื้อหา(Content
analysis) ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน โดยการเขียนความเรียง

ผลการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบ จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการใน
ตําแหนง และโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.10 สวนใหญมีอายุ 30–40 ป รอยละ 39.90 มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รอยละ 78.80 มีประสบการณในตําแหนงครู 5–10 ป มากที่สุด รอยละ 32.00 และสังกัดกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสายเวียงพางคํามากที่สุด รอยละ 45.30
2. ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแม
สาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูใน
อําเภอ แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋� =
4.36, S.D. = 0.32) และเมื่อพิจารณาตามสมรรถนะ พบวา สมรรถนะหลัก อยูในระดับมากที่สุดและสมรรถนะประจํา
สายงานอยูในระดับมาก โดยสมรรถนะหลัก (𝑋� = 4.52, S.D. = 0.28) สูงกวาสมรรถนะประจําสายงาน (𝑋� = 4.23,
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S.D. = 0.37) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา พบวา ระดับสูงสุด คือ กลุมแมสายเวียง
พางคํา (𝑋� = 4.44, S.D. = 0.40) กลุมดอยนางนอน (𝑋� = 4.38, S.D. = 0.26) และกลุมเกาะชางศรีเมืองชุม (𝑋� =
4.24, S.D. = 0.27) ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพบวา ครูในอําเภอแมสายที่สังกัด
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาตางกัน มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยครูที่สังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเกาะชางศรีเมืองชุม มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกับครู
ที่สังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสายเวียงพางคํา
4. ผลการวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามทัศนะของผูตอบแบบสอบถาม โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย 5 อันดับแรก พบวา 1) ครูมีภาระงานรับผิดชอบที่นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป 2) ครูขาด
ความรู ทักษะในการวิเคราะห สังเคราะห และวิจัย 3) ครูสอนไมตรงตามสาขาวิชาที่จบและไมมีความถนัด 4) ครูขาด
ความรู ความชํานาญในการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และ 5) ครูขาดขวัญกําลังใจและ
ความมุงมั่นในการทํางาน สวนขอเสนอแนะ เรียงลําดับจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก พบวา 1) ลดภาระงานอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากงานสอนใหนอยลง 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใชในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 3) อบรมใหความรูและทักษะดานการวิจัยที่ถูกตอง 4) สรางขวัญและกําลังใจแกคณะครู
ในกลุมที่ปฏิบัติงานดี และ 5) มีการประเมินงานและพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง

สรุปผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําประเด็นที่มีความสําคัญตอการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอ
แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามา
อภิปรายไดดังนี้
1. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 พบวาสมรรถนะหลัก ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้พบวา ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความพึงพอใจและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความวิริยะ
อุตสาหะ โดยมุงผลสําเร็จที่เปนความเจริญกาวหนาของการจัดการศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบในวิชาชีพ รวมทั้ง
การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น ควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเองให
อยู ใ นกฎระเบีย บของหน ว ยงานและสั ง คมในกรณี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและซื่ อ ตรงต อการปฏิ บัติ ห นา ที่ โดยยึ ด ถื อ
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอสวนรวมเปนสําคัญ ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนทั้งพฤติกรรมสวนตนและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องความสามัคคีและวิถีประชาธิปไตยในการดําเนินชีวิต ปฏิบัติงานในหนาที่โดย
คํานึงถึงความถูกตอง ความซื่อสัตยสุจริต และผลประโยชนของหนวยงานและผูรับบริการเปนสําคัญ สอดคลองกั บ
(พรทิพย บุญณสะ, 2555, หนา 98) ไดศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัย พบวา ครูมีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานดาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูมีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี
ของวิชาชีพ มีการรักษาสิทธิของตนเอง ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น และปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงาน
และสอดคลองกับ (สมนึก ลิ้มอารีย, 2552, หนา 62) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรทาง
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การศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของบุคลากรทาง
การศึกษาดานจริยธรรมอยูในระดับสูง สวนสมรรถนะหลักที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สมรรถนะหลักดานการพัฒนาตนเอง
ครูมีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาครูมีการคนควาหาความรู ติดตามองคความรูใหม ๆ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งการสรางองคความรูและนวัตกรรมในการพัฒนาองคกรและวิชาชีพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสรางเครือขายในการทํางาน สอดคลองกับ (พรทิพย บุญณสะ, 2555, หนา 100) ไดศึกษาการ
พัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
พบวา ครูมีการพัฒนาสมรรถนะดานการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้แสดงใหเห็นวาครูมีความสนใจและ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูในสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ มีการเขารวมประชุม/สัมมนาหรือศึกษาดูงานดวยตนเองเพื่อศึกษาหา
ความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ สอดคลองกับ (ปองทิพย เทพอารีย 2551, หนา 87) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาการพัฒนา
ตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานครโดยรวมพบวา ครูมีความตองการในการพัฒนาตนเองอยูใน
ระดับมาก
2. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 พบวาสมรรถนะประจําสายงาน ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สมรรถนะประจําสายงานดานการบริหาร
จัดการในชั้นเรี ยน ครูมีส มรรถนะการปฏิบัติง านอยูในระดับ มากที่ สุด เนื่องจากเปนหนาที่ หลักของครูในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน กํากับดูแลชั้นเรียน ประกอบกับโรงเรียนในอําเภอแมสาย มีนักเรียนบางสวนที่เปนนักเรียน
ชนเผา ครูจึงตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย รวมทั้งการสื่อสาร จัดบรรยากาศที่สงเสริมการ
เรียนรู โดยคํานึงถึงความสุขและความปลอดภัยของผูเรียน ครูประจําชั้น หรือครูประจําวิชา มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียนใหสะอาดเรียบรอย นาอยู นาเรียน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูและการ
เรียนการสอนของผูสอน เพื่อสงเสริมวินัยในตนองและวินัยในสังคมใหผูเรียน ใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทุกดาน เพื่อใช
ทํากิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับประสบการณการเรียนรูทั้งของผูเรียนและผูสอนสอดคลองกับ (พรทิพย บุญณสะ 2555,
หน า 103) ได ศึ ก ษาการพั ฒ นาสมรรถนะของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ครูมีการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูมีการจัด
กิจกรรมการเรีย นการสอน โดยคํ านึง ถึงความปลอดภั ยของผูเรียนเปน สําคั ญเป นอัน ดับแรก อันดั บตอ มามี การ
ตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนใหพรอมและปลอดภัยอยูเสมอ และผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ
กติกาขอตกลงในชั้นเรียน สอดคลองกับ (มัณฑนา ทิมมณี 2553, หนา 58) ซึ่งพบวาการบริหารจัดการชั้นเรียนเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ครูมีความตองการพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอ
การเรียนรู รองลงมาคือการตรวจสอบสิ่งอานวยความสะดวกในหองเรียนใหพรอมใชและปลอดภัยอยูเสมอ และการ
สงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน สวนสมรรถนะประจําสายงานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ สมรรถนะประจํา สายงานด านการวิเคราะห สั งเคราะห และการวิจั ยเพื่ อพั ฒนาผู เรี ย น ครู มีส มรรถนะการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากครูมีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลเพื่อหาสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับ
นักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา มีการรวบรวม จําแนกและจัดกลุมสภาพของ
ปญหาของผูเรียน วิธีแกปญหาเพื่อสะดวกตอการนําไปใช สอดคลองกับ (สาวิตรี ถารียะ, 2556) ศึกษาความตองการ
พัฒนาตนเองของครูผูสอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ผลการศึกษาพบวา
ความตองการพัฒนาตนเองของครูผูสอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีความ
ตองการพัฒนาในระดับมากเชนกัน
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3. เมื่ อ เปรี ย บสมรรถนะการปฏิ บัติ ง านของครู ใ นอํ า เภอแม ส าย สัง กั ด สํ า นั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา พบวา ครูในอําเภอแมสายที่สังกัดกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาตางกัน มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยครูที่สังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเกาะชางศรีเมืองชุม มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกับครูที่
สังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสายเวียงพางคํา ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากบริบทของสถานศึกษาที่ตางกัน ไมวา
จะเปนจํานวนครูและบุคลากร ในการจัดการเรียนการสอน งบประมาณในการจัดการศึกษา ตลอดจนการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาที่มีความแตกตางกัน จึงสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูที่แตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ พบวาครูมีสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามสมรรถนะพบวา ครูมีส มรรถนะหลั กในการปฏิบัติ งานโดยภาพรวมอยูใ นระดับมากที่สุ ด และครู มี
สมรรถนะประจําสายงานในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเพื่อเปนการสนับสนุนใหครูมีการพัฒนา
มากยิ่งขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานการพัฒนาตนเอง ควรสนับสนุนใหครูมุงมั่นศึกษา คนควาหาความรู และแสวงหาโอกาสในการพัฒนา
ตนเองดวยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งความรูทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดทั้งจัดใหมีการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา หรือศึกษาดูงานดานตาง ๆ รวมทั้งจัดหาแหลงเรียนรูที่ทันสมัยใหเพียงพอ
2. ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ควรมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรทองถิ่น การออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู และการวัดและการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
3. ดานมุงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ควรสงเสริมใหครูวิเคราะหภารกิจงาน เพื่อวางแผนการแกปญหางาน
การเรียนการสอนอยางเปนระบบ เปนการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
และควรใหครูมีการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากลในดานการจัดการเรียนการสอน
4. ดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ควรมีการสํารวจปญหาวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหา กําหนดทางเลือกในการแกปญหา รวบรวม สภาพปญหาเกี่ยวกับนักเรียน และวิธีการแกไขปญหาเพื่อสะดวก
ตอการนําไปใช มีการประมวลผลขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหาในชั้นเรียนโดยใชขอมูลรอบดาน
มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย อุปสรรค และโอกาสความสําเร็จของการวิจัยเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
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ขอขอบพระคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา อาจารย ที่ ป รึ ก ษา ดร.นั น ทิ ม า นาคาพงศ ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและ
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของ
โรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Staffs’ opinions for the Health Promotional School Operation in The second
municipality school of Phayao Maung district, Phayao province
อํานวยพร วงศไชย 1* และ สุนทร คลายอ่ํา 2
Amnuaypon Wongchai1 and Sunthon Khlai-um 2
10

11

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาปญหาและ
ขอเสนอแนะของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย)
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ครู จํานวน 52 คน ผูปกครอง จํานวน 94 คนและ
นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 94 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาความถี่
ผลการวิจั ยพบวา ความคิด เห็นของครู ผูปกครอง และนักเรี ยน ที่มีต อการดํา เนินงานโรงเรีย นสงเสริ ม
สุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมแตละกลุมมีความคิดเห็น
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน คือ ดานนโยบายของโรงเรียน ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน ดานโครงการรวม
ระหวางโรงเรียนและชุมชน ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ ดานการบริการอนามัยโรงเรียนดาน
สุขศึกษาในโรงเรียน ดานโภชนาการและอาหารปลอดภัย ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ ดานการให
คําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และดาน การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ทุกดานของครู ผูปกครองและ
นักเรียนมีความคิดเห็นมาก
ปญหาและขอเสนอแนะของครู ไดแกดานที่มีความคิดเห็นนอยที่สุดคือ ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่
เอื้อตอสุขภาพ ปญหาหองสุขาอยูในตัวอาคาร มีการวางระบบทอน้ําทั้งที่ผิดวิธีจากการกอสรางสงผลใหหองสุขามี
ปญหาเรื่องกลิ่นยอนกลับ แนวทางแกไขปญหา คือ ควรมีการปรับปรุงแกไขปญหากลิ่นจากหองน้ําปรับปรุงระบบทอ
น้ําทิ้งใหถูกสุขลักษณะ และใชน้ําจุลินทรียอีเอ็มเขามาชวยในการดับกลิ่น สวนปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครอง
ไดแกดานที่มีความคิดเห็นนอยที่สุดคือ โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน ปญหาเปนบางโครงการที่ยังขาดการ
ประสานงานระหว า งโรงเรี ย นและชุ ม ชน แนวทางแก ไ ขป ญ หา คื อ ควรมี ก ารแก ไ ขปรั บ ปรุ ง มี ก ารวางแผนการ
ดําเนินงานรวมกันในโครงการที่มีปญหา ใหมีครูประสานงาน มีการประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบอยางทั่วถึง
1
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คําสําคัญ: ความคิดเห็นของบุคลากร การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

Abstract
The objectives of this research are 1) to educate the staffs’ opinions for the Health Promotional School
Operation in The second municipality school of Phayao Maung district Phayao province. 2) to study the problem
and suggestions of staffs’ opinions for the Health Promotional School Operation in The second municipality school
of Phayao Maung district Phayao province. The populations in this research are 52 teachers 94 parents and 94
grade 9 (Mathayom 3) students totality 240. The research tools is rating scale questionnaire. The statistics for
research are percentage, mean, standard deviation and frequency.
Results indicated that teachers’, parents' and students' opinions for health promotional school operation
of the second municipality school of Phayao is scored in the high level, when considered every parts are high
scored level School Policies,School Management Practices, School and Community Project, Healthy School
Environment, School Health Service, School Health Education, Nutrition and Safety, Physical Exercise , Sport and
Recreation, Counseling and Social Support and Health Promoting for Staff. Teachers’, parents' and students' are
high scored level.
The problem and suggestions of teacher from the least scoring is the operation of environmental to
implicate the Health Promotional School Operation. The problem is the stink of the restroom from the mistake of
placed water trough in the rest room inside the building. Suggestion is should replace the water trough system
and EM deodorant to reduce the stink. The problem and suggestions of parents from the least scoring is the
cooperation between school and community because some project lack of the coordination between school and
community. Suggestion is should improve consult and bring together to solve in incomplete project between
school and community. The teacher should be the public relations to all the communities.
Keywords: Staffs’ opinions, Health Promotional School Operation

บทนํา
จากกระแสโลกาภิวัฒน ที่เกิดจากความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) เปนปจจัยที่สงผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาคมโลก สั ง คมไทยจึ ง ต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว โดยการ “พั ฒ นาคน” ทั้ ง ด า นคุ ณ ภาพและ
สมรรถนะของบุคคลใหมีพื้นฐานในการคิด เรียนรู และทักษะการจัดการและการดํารงชีวิต ที่สามารถเผชิญกับปญหา
สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจําเปนตองปรับกระบวนการพัฒนาพรอมกับการพัฒนาพรอมกับการ
สรางโอกาสและหลักประกันใหทุกคนในสังคม โดยความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อใหคนไทยไดรับการพัฒนาทั้งดาน
สติปญญา กระบวนการเรียนรูและทักษะความรับผิดชอบตอตนเอง เพื่อประโยชนในการรวมพัฒนาทองถิ่นและ
ประเทศชาติตอไป (สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2558, หนา 1)
ดวยเหตุผลอันเนื่องมาจากความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคน จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพของคนในทุกมิติ
อยางสมดุล พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ไดใหความหมายของ สุขภาพไววา หมายถึง ภาวะของมนุษย
ที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล การวางระบบเพื่อดูแล
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แกไขปญหาทางดานสุขภาพของประชาขน จึงไมอาจมุงเนนที่การจัดบริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงดานเดียว
เพราะจะทําใหรัฐและประชาชนตองเสียคาใชจายมากและจะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันโรคและปจจัยที่
คุกคามสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมีความยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น จึงจําเปนตองดําเนินการใหประชาชนมีความ
รูเทาทัน มีสวนรวมและมีระบบเสริมสุขภาพและระวังปองกันอยางสมบูรณ สมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ
เพื่อวางกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ รวมทั้งมี
องคกรและกลไกเพื่อเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย อันจะนําไปสูเปาหมายในการสราง
เสริมสุขภาพ รวมทั้งสามารถดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (ราชกิจจา
นุเบกษา. 2550, หนา 1)
การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนงานสําคัญงานหนึ่งของกรมอนามัย และเปนตัวชี้วัดสําคัญของ
การดําเนินงานเมืองไทยแข็งแรง องคการอนามัยโลกไดเสนอแนะองคประกอบของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 10 เรื่อง ไดแกนโยบายของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน
การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ บริการอนามัยโรงเรียน สุขศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและอาหาร
ที่ปลอดภัย การออกกําลังกาย กีฬา และการนันทนาการ การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม การสงเสริม
สุขภาพบุคลากรในโรงเรียน (กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หนา 5–15)
จากการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ในแตละปที่ผานมา พบวา การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดังกลาว ยังมีความคิดเห็นในการดําเนินงาน
ที่แตกตางกันในบางเรื่องจึงสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดปญหาขึ้น มีความลาชา ซึ่งเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน จึงมี
ความจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการ โดยใหครู ผูปกครองและนักเรียน ตระหนักเห็นความสําคัญมีคานิยมตอ
การมีสุขภาพดี มีการพัฒนาขีดความสามารถที่จะรวมกันแสดงความคิดเห็นและการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) ใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
คือ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรตอไป
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ใหดียิ่งขึ้น เพื่อเปนขอมูลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของอาทิเชน โรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) สาธารณสุขจังหวัด
พะเยา ในการสงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหมีประสิทธิภาพตอไปและสงผลตอสุขภาพของ
นักเรียนใหมีคุณภาพ เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ
ของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

ตัวแปรตน
- ครู
- ผูปกครอง
- นักเรียน

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ มี 10 ดาน ดังตอไปนี้
ดานที่ 1 นโยบายของโรงเรียน
ดานที่ 2 การบริหารจัดการในโรงเรียน
ดานที่ 3 โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน
ดานที่ 4 การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ
ดานที่ 5 การบริการอนามัยโรงเรียน
ดานที่ 6 สุขศึกษาในโรงเรียน
ดานที่ 7 โภชนาการและอาหารปลอดภัย
ดานที่ 8 การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ
ดานที่ 9 การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
ดานที่ 10 การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

วิธีการศึกษา
การวิ จัยนี้ เปน การศึกษาความคิ ดเห็ นของบุค ลากรที่มี ตอการดํ าเนิ นงานโรงเรี ยนส งเสริมสุ ขภาพของ
โรงเรียนเทศบาล 2(แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนแบบสอบถามมีจํานวน 3 ชุด แตละชุดแบงเปน 3
ตอน ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามสําหรับครู ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามสําหรับผูปกครอง และชุดที่ 3 เปนแบบสอบถาม
สําหรับนักเรียน

ผลการศึกษา
จากการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2
(แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นมาก ความคิดเห็นของผูปกครองที่
มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย
ภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นมาก และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของ
โรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นมาก

สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิจัยขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของ
โรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยไดดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 52 คน แยกตามเพศ
ประกอบดวยเพศชาย 14 คน คิดเปนรอยละ 26.92 และเพศหญิง 38 คน คิดเปนรอยละ 73.08
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ครูมีอายุอยูระหวาง 41–50 ป มากที่สุด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 48.08 รองลงมามีอายุอยูระหวาง
31–40 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 23.08 อายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 15.38 และอายุ 51 ป
ขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 13.46
ครูมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 76.92 และระดับปริญญา
โท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 23.08
ครูมีประสบการณในการทํางานมากที่สุดคือ 16 ปขึ้นไป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 53.85 รองลงมา
มีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.15 ประสบการณในการทํางาน 1–5 ป
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 15.38 และประสบการณในการทํางาน 6 – 10 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 9.62
2. ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จํานวน 94 คน แยกตามเพศ ประกอบดวยเพศชาย 36 คน คิดเปนรอยละ 38.30 และเพศหญิง 58 คน คิดเปนรอย
ละ 61.70
ผูปกครองมีอายุอยูระหวาง 31–40 ป มีจํานวนมากที่สุด 39 คน คิดเปน รอยละ 41.49 รองลงมามีอายุ
อยูระหวาง 41–50 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 31.91 อายุ 51 ป ขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13.83
และอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.77
ผูปกครองมีสถานภาพสมรสมากที่สุด 40 คน คิดเปนรอยละ 42.55 รองลงมาสถานภาพหยาราง จํานวน
24 คน คิดเปนรอยละ 25.53 สถานภาพโสด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 24.47 และสถานภาพแยกกันอยู จํานวน
7 คน คิดเปนรอยละ 7.45
ผูปกครองมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 59.57 รองลงมา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 36.17 และระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.26
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน
94 คน แยกเปนนักเรียนชาย 43 คน คิดเปนรอยละ 45.74 และนักเรียนหญิง 51 คน คิดเปนรอยละ 54.26
ตอนที่ 2 ผลการวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของ
โรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2.1 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของครูที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล
2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม รองลงมาคือ ดานการสงเสริม
สุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ ดานสุขศึกษาในโรงเรียน ดานโภชนาการ
และอาหารปลอดภัย ดานนโยบายของโรงเรียน ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน ดานการบริหารจัดการ
ในโรงเรียน และดานการบริการอนามัยโรงเรียน ดานที่มีความคิดเห็นนอยที่สุด คือ ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
ที่เอื้อตอสุขภาพ ตามลําดับ
2.2 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของเทศบาล 2
(แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม รองลงมาคือ ดานโภชนาการและอาหาร
ปลอดภัย ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ดานการบริการ
อนามัยโรงเรียน ดานสุขศึกษาในโรงเรียน ดานนโยบายของโรงเรียน ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน และดานการ
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จัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ ดานที่มีความคิดเห็นนอยสุดคือ ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและ
ชุมชน ตามลําดับ
2.3 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน
เทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นมาก ซึ่งเมื่อพิจารณา
รายดานพบวา ดานที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ รองลงมาคือ ดานการให
คําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน
ดานการบริการอนามัยโรงรียน ดานโภชนาการและอาหารปลอดภัย ดานสุขศึกษาในโรงเรียน ดานการสงเสริม
สุขภาพบุคลากรในโรงเรียน และดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ ดานที่มีความคิดเห็นนอยที่สุดคือ
ดานนโยบายของโรงเรียน ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิจัยปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
3.1 ปญหาและขอเสนอแนะของครูที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2
(แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
3.1.1 ดานนโยบายของโรงเรียน ไดกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพคอนขางกวาง
เกินไปสงผลใหการดําเนินงานไมครอบคลุมตามทิศทางที่วางไว แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ คือ ควรมีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพใหมีความชัดเจนในแตละโครงการที่จะทําใหมี
ความครอบคลุมในทุก ๆ โครงการ ตามขอกําหนดของกรมอนามัย มีผูรับผิดชอบโครงการที่เหมาะสมเพื่อจัดทํา
เอกสาร กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง
3.1.2 ดานการบริหารจัดการโรงเรียน เปนการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการเฝาระวังและ
แกปญหาสุขภาพและดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ในดานการเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของทางดานสุขภาพ
มาใหความรูแกนักเรียน ครู ยังนอยไปและครูบางคนมีหนาที่รับผิดชอบหลายอยาง สงผลใหการทํางานมีความลาชา
แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ควรมีการสนับสนุนเชิญผูที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
สุขภาพมาใหความรู ใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเพิ่มขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
3.1.3 โครงการรว มระหว างโรงเรี ยนและชุม ชน ในบางโครงการยัง ขาดการประสานงานระหว า ง
โรงเรียนและชุมชน แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ควรมีการแกไขปรับปรุงมีการวาง
แผนการดําเนินงานรวมกันในโครงการที่มีปญหา ใหมีครูประสานงาน มีการประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบอยาง
ทั่วถึง
3.1.4 การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ ยังมีปญหาในเรื่องหองสุขาเนื่องจากหองสุขา
อยูในตัวอาคาร มีการวางระบบทอน้ําทิ้งที่ผิดวิธีจากการกอสรางสงผลใหหองสุขา มีปญหาเรื่องกลิ่นทั้งๆ ที่หองน้ํา
สะอาด แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ควรมีการปรับปรุงแกไขปญหากลิ่นจาก
หองน้ําโดยการวางระบบทอน้ําทิ้งใหถูกสุขลักษณะ มีการนําน้ําจุลินทรียอีเอ็มเขามาชวยในการดับกลิ่น
3.1.5 ดานบริการอนามัยโรงเรียน ยังขาดหองพยาบาลของโรงเรียนมีเพียงหองพยาบาลที่แยกไป
ตามแตละระดับชั้นเรียน ซึ่งไมมีเจาหนาที่อยูประจํา มีเพียงครูอนามัยแตตองรับภาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
ครูอนามัยยังขาดความรู ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับอาการปวยของนักเรียน แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนควรจัดใหมีหองพยาบาลของโรงเรียนมีการจัดเจาหนาที่ประจําหองพยาบาล (ที่ไมใช
- Proceedings -

1032

ครูผูสอน) และควรมีการสนับสนุนใหครูอนามัย เขารับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลเบื้องตนเกี่ยวกับปญหาสุขภาพ
เพื่อที่จะไดมีความรูใหคําปรึกษาคําแนะนําใหกับนักเรียนไดถูกตอง
3.1.6 ดานสุขศึกษาในโรงเรียน มีการจัดรายวิชาสุขศึกษาไวในหลักสูตรสถานศึกษาในทุกระดับชั้น มี
การใหขอมูล ความรูที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละระดับชั้นเกี่ยวกับสุขภาพ แตนักเรียนบางคนยังมีปญหาในเรื่องของ
ทักษะการดูแลสุขภาพของตนเอง แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ควรจัดใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและใหครูแตละวิชาสอดแทรกความรูเกี่ยวกับสุขภาพใน
ชั่วโมงเรียน
3.1.7 ดานโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย มาตรการในการควบคุมการจําหนายอาหาร การ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันยังขาดความสม่ําเสมอ แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริ ม
สุขภาพ คือ ควรมีมาตรการที่แนนอนในการจําหนายอาหารของแมคาและมีการตรวจสอบเกี่ยวกับอาหารกลางวันของ
นักเรียนใหมีความตอเนื่องเปนประจํา
3.1.8 ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ ทางโรงเรียนยังมีสถานที่ออกกําลังกายที่ยังไม
หลากหลายครบตามประเภทกีฬา ยังขาดอุปกรณออกกําลังกายที่ใหบริการทั้งครูและชุมชน แนวทางแกไขปญหาการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ควรมีการของบสนับสนุนสถานที่สําหรับออกกําลังกายและจัดซื้ออุปกรณกีฬา
และมีการจัดกิจกรรมนันทนาการอยางเหมาะสมกับ ครู บุคลากรทางการศึกษา
3.1.9 ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม มีครูประจําชั้นบางคนที่นักเรียนไมกลาเขาไปขอ
คําปรึกษา เวลานักเรียนมีปญหา แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ จะมีครูอนามัยหรือ
เพื่อนครู เขาไปชวยเหลือใหคําแนะนําและคําปรึกษา เพื่อหาหนทางใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา
3.1.10 ด า นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพบุ ค ลากรในโรงเรี ย น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม สุ ข ภาพยั ง ไม
หลากหลาย แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ควรมีการสงเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพใหมีความหลากหลาย เพื่อสุขภาพที่ดีของครูและบุคลากรในโรงเรียน
3.2 ปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน
เทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
3.2.1 ดานนโยบายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ผูปกครองยังไมทราบนโยบายของโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพในทุกๆ ดานอยางละเอียดทราบเพียงนโยบายคราว ๆ ที่โรงเรียนจะดําเนินการ แนวทางแกไขปญหาการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ควรมีการประชาสัมพันธ แจงใหผูปกครองทราบลายละเอียด ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหชัดเจนเพิ่มขึ้น
3.2.2 ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน ทางโรงเรียนยังมีการเชิญผูเชี่ยวชาญ หรือ ผูที่เกี่ยวของกับ
การทํางานดานสุขภาพ มาใหความรูแกนักเรียนยังไมเพียงพอเทาที่ควร แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนควรมีการเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถดานการสงเสริมสุขภาพ มาใหความรูแก
นักเรียนทั้งในเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการเขาสังคม
3.2.3 ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน การดําเนินงานรวมกันระหวางผูปกครองกับทาง
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหผูปกครองทราบ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง นั้นนอยเกินไป แนวทางแกไข
ปญ หาการดํา เนิ น งานโรงเรี ย นส ง เสริ ม สุข ภาพ คื อ ทางโรงเรี ย นควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธผ ลการดํ าเนิ น งานให
ผูปกครองทราบเพิ่มขึ้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในวาระการประชุมผูปกครองแตละภาคเรียน
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3.2.4 ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ อยากใหทางโรงเรียนสรางหองน้ําใหเพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียน แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนควรจัดสรรหรือ หา
งบประมาณ มาสรางหองสุขานอกอาคารเรียนเพิ่มเติมใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน
3.2.5 ดานการบริการอนามัยโรงเรียน โรงเรียนยังขาดหองพยาบาลมีเพียงเตียงพยาบาลใหนักเรียนใน
แตละระดับชั้น แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ทางโรงเรียนควรมีหองพยาบาลหรือ
หองอนามัยของโรงเรียน จัดเจาหนาที่ประจําหองพยาบาลชัดเจน
3.2.6 ดานสุขศึกษาในโรงเรียน ทางผูปกครองอยากใหโรงเรียนสอนเพิ่มเติมใน เรื่องเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของตนเอง แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม สุขภาพ คือ โรงเรียนควรเนนใหครูผูสอน
สอดแทรก ความรูเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของรางกายในชั้นเรียนหรือในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2.7 ดานโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย ผู ปกครองมีความพึงพอใจในดานของโภชนาการที่
โรงเรียนจัดใหกับนักเรียน
3.2.8 ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ สถานที่ออกกําลังกายของโรงเรียนเพียงพอตอ
จํานวนนักเรียน แตในเรื่องของอุปกรณกีฬาบางชนิดยังขาดแคลน แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ คือ โรงเรียนควรมีการสรรหา หรือ จัดสรร เกี่ยวกับอุปกรณทางดานกีฬาใหเพิ่มมากขึ้น
3.2.9 ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม ทางโรงเรียนมีความเอาใจใสนักเรียนดีทั้งนักเรียน
ที่มีปญหาดานการเงิน สุขภาพ มีการใหคําแนะนําและชวยเหลือนักเรียนเปนที่นาพอใจ
3.2.10 ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน อยากใหคุณครูเปนแบบอยางในเรื่องการดูแล
สุขภาพ เพื่อเปนตัวอยาง ใหกับนักเรียน ควรมีการสงเสริม/ฝกอบรมใหความรูหรือศึกษาดูงาน ในเรื่องกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพใหกับครู
3.3 ปญหาและขอเสนอแนะของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล
2 (แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไมมีผูตอบแบบสอบถาม
จากสรุปผลการวิจัย มีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปรายผลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ดังตอไปนี้
1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ครูไดทราบเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพ เป น
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการสงเสริมสุขภาพตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น มีการวิเคราะหสภาพและสาเหตุของปญหา
ที่เกี่ยวกับสุขภาพรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน มีการจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม คณะครูประสานงานกับบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนักเรียน มีครูอนามัยแต
ละระดับชั้น มียาและเวชภัณฑที่จําเปนสําหรับหองพยาบาล มีกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
ใหกับผูเรียนและกิจกรรมฝกอบรมตามโครงการองคการอาหารและยานอย (อย.นอย) รวมกับสาธารณสุขจังหวัดและ
โรงพยาบาลพะเยา มีการใหความรูในเรื่องของโภชนาการซึ่งบูรณาการในกลุมสาระวิชาตาง ๆ มีการจัดสถานที่
อุปกรณกีฬา เพื่อใชในการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการในโรงเรียน ครูประจําชั้นมีการศึกษาและคัดกรอง
นักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาไดอยางเหมาะสม และโรงเรียนมีการสงเสริมใหครูทุก
คนมีการตรวจสุขภาพประจําป อยางนอย 1 ครั้ง เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีในดานการดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อมรรัตน พึ่งนวม (2556, หนา 99-100) ไดทําการศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ จากผลการวิจัยพบวา การประเมินดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ โรงเรียนสงเสริม
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สุขภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ตามระดับความคิดเห็ น
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของครู ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ในภาพรวมและรายข อ อยู ใ นระดั บ มาก การประเมิ น ด า น
กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
ครูผูรับผิดชอบของโครงการ ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก การประเมินดานกระบวนการปฏิบัติระหวาง
ดําเนิน โครงการโรงเรีย นส งเสริม สุข ภาพตามระดับ ความคิ ดเห็นเกี่ย วกับ การดํา เนิ นงานของครูผู รับ ผิดชอบของ
โครงการ ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก และการประเมินดานผลผลิตของโครงการ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
การดําเนินงานของครูผูรับผิดชอบโครงการ ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
โกศักดิ์ กุลภา (2554, หนา 90-91) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมคุณภาพโรงเรียน
เครือขายพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวา ครูผูรับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมคุณภาพโรงเรียนเครือขายพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากและรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน และครูผูสอนมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการประเมิน
โครงการโรงเรียนสงเสริมคุณภาพโรงเรียนเครือขายพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน
2. ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม
และรายด า นมี ค วามคิ ด เห็ น มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า ทางโรงเรี ย นมี ก ารดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ส ง ผลให
ผูปกครองเห็นวาโรงเรียนมีการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม มีโภชนาการและอาหารปลอดภัย มีการออก
กําลังกาย กีฬา และนันทนาการ มีการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโงเรียน มีการบริการอนามัยโรงเรียน มีสุขศึกษาใน
โรงเรียน มีนโยบายของโรงเรียน มีการบริหารจัดการในโรงเรียน มีโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน และมีการ
จัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ และอาจเปนเพราะวาผูปกครองสวนใหญอยูในชุมชนที่ใกลกับโรงเรียน ซึ่ง
การติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง มีเปนระยะเปนประจําทุกภาคเรียน สงผลใหทราบขอมูลขาวสารของ
การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ครูไดเอาใจใสดูแลนักเรียนอยางใกลชิด มีการคัดกรองรวมกับหนวยงาน
สาธารณสุขและคณะแพทยจากโรงพยาบาลพะเยา อยางเปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อร
พรรณ นันติ (2556, หนา 63-64) ไดศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เครือขายการศึกษาแกลง
บูรพา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบวา ความคิดเห็นผูปกครองเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เครือขายการศึกษาแกลงบูรพา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ความเหมาะสมในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เครือขายการศึกษาแกลงบูรพา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม
และรายดานมีความคิดเห็นมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนมีการสอนมีกิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬา และ
นันทนาการ มีการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม มีโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน มีการบริหาร
จัดการในโรงเรียน มีการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม มีโภชนาการและอาหารปลอดภัย มีการเรียนการสอน
สุขศึกษาในโรงเรียน มีการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน มีการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ และ
มีนโยบายของโรงเรียน และอาจเปนเพราะวา นักเรียนไดรับความรู ขาวสาร เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ ซึ่งทางโรงเรียนมีการแจงขาวสารใหนักเรียนไดทราบหลังกิจกรรมหนาเสาธง มีการใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ
เสียงตามสายในชวงพักกลางวัน ตลอดจนการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาในเรื่องของ
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การดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อใหนักเรียนนําไปปฏิบัติทั้งในโรงเรียนและที่บาน มีการจัดบันทึกการตรวจสุขภาพดวย
ตนเอง ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เพื่อวิเคราะหความผิดปกติของรางกายและจิตใจตลอดจน
เปนเอกสารใหความรูเรื่องสุขภาพอนามัยซึ่งเปนเรื่องใกลตัวของนักเรียนเอง เมื่อนักเรียนพบความผิดปกติ ครูประจํา
ชั้นจะใหความชวยเหลือหรือสงตอเจาหนาที่สาธารณสุขหรือแพทยตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โกศักดิ์ กุลภา
(2554, หนา 90-91) ทําการวิจัยหัวขอ การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมคุณภาพโรงเรียนเครือขายพระธาตุพนม
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวา นักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5 มีความเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียน
สงเสริมคุณภาพโรงเรียนเครือขายพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ดานผลผลิตในภาพรวมอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน พึ่งนวม (2556, หนา 99-100) ไดทําการวิจัย เรื่อง การประเมิน
โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พบวา การประเมินดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการโรงเรียนใน
โรงเรียนของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของนักเรียนในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก และการ
ประเมิ น ด า นผลผลิ ต ของโครงการ โรงเรี ย นส ง เสริ ม สุ ข ภาพของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39ตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของนักเรียน ในภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครู
1.1 ดานนโยบายของโรงเรียน
1.1.1 ควรมีนโยบายการสงเสริมสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อตอการพัฒนาสุขภาพ
1.1.2 ควรมีนโยบายการสงเสริม เฝาระวัง และแกไขปญหาสุขภาพ
1.2 ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน
1.2.1 ควรการเฝาระวังและแกไขปญหาดานสุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
เชน อาสาสมัครองคการอาหารและยานอย (อย.นอย)
1.2.2 ควรมีการปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั้งดานกายภาพ และสังคมในโรงเรียนใหปลอดภัย เชน การ
จัดระบบจราจรบริเวณโรงเรียน
1.3 ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน
1.3.1 ควรรวมวิเคราะหสภาพและสาเหตุของปญหา โดยศึกษาจากขอมูลการสํารวจหรือสารสนเทศ
ในโรงเรียน/ชุมชน
1.4 ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ
1.4.1 ควรจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตาม
“แบบประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน” และสรุปผลการประเมิน
1.4.2 ควรจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อปรับปรุงแกไขสิ่งแวดลอมในโรงเรียนตามมาตรฐานและ
ประเมินผล
1.5 ดานการบริการอนามัยโรงเรียน
1.5.1 ควรมีการประสานงานกับบุคลากรสาธารณสุขเพื่อวางแผน นัดหมายวันเวลา เตรียมสถานที่
ใหบริการในโรงเรียนและนํานักเรียนเขารับการตรวจสุขภาพ
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1.5.2 ควรมีบุคลากรสาธารณสุขตรวจสุขภาพนักเรียน และสรุปผลการตรวจสุขภาพใหครูทราบ
เพื่อรวมกันชวยเหลือ/แกไขนักเรียนที่มีปญหาสุขภาพ
1.6 ดานสุขศึกษาในโรงเรียน
1.6.1 ควรสงเสริมการฝกทักษะตามหัวขอสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ
1.7 ดานโภชนาการและอาหารปลอดภัย
1.7.1 ควรดูแลนักเรียนทุกคนใหไดรับประทานอาหารกลางวันใหไดรับโภชนาการและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับโภชนาการที่ดี
1.7.2 ควรมีการควบคุมไมใหมีการจําหนายอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ํา
1.8 ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ
1.8.1 ควรจัดหาอุปกรณสําหรับกีฬาใหเพียงพอเหมาะสมกับสถานที่และดูแลตรวจสอบ ซอมแซม
อุปกรณใหอยูในสภาพดี
1.9 ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
1.9.1 ควรมีสถานที่ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรตามชวงวัย
1.10 ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
1.10.1 ควรมีการจัดสถานที่ทํางานใหนาอยู
2. ผูปกครอง
2.1 ดานนโยบายของโรงเรียน
2.1.1 ควรมีนโยบายการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ
2.1.2 ควรมีนโยบายการสงเสริมสุขภาพจิตและเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
2.2 ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน
2.2.1 ควรมีการเฝาระวังและแกไขปญหาดานสุขภาพและดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพ เชน อาสาสมัครองคการอาหารและยานอย (อย.นอย)
2.2.2 ควรมีสํารวจปญหาและความตองการ โดยการระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของดวยวิธีการ
ตาง ๆ เชน ใชแบบสอบถาม เชิญมาใหคําปรึกษา เปนตน
2.3 ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน
2.3.1 ควรวางแผน โดยใหชุมชนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนดความตองการ กลุมเปาหมาย
วัตถุประสงค กิจกรรม บุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
2.4 ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ
2.4.1 ควรจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
2.4.2 ควรจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่มีผลตอสุขภาพจิตของนักเรียนและบุคลากร ใหนักเรียนมี
สวนรวม
2.5 ดานการบริการอนามัยโรงเรียน
2.5.1 ควรประสานงานกับบุคลากรสาธารณสุขเพื่อวางแผน นัดหมายวันเวลา เตรียมสถานที่
ใหบริการ
2.5.2 ควรใหบุคลากรสาธารณสุขตรวจสุขภาพนักเรียน และสรุปผลการตรวจสุขภาพใหครูทราบ
เพื่อรวมกันชวยเหลือ/แกไขนักเรียนที่มีปญหาสุขภาพในโรงเรียนและนํานักเรียนเขารับการตรวจสุขภาพ
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2.6 ดานสุขศึกษาในโรงเรียน
2.6.1 ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีการฝกปฏิบัติจริง ในเรื่องตาง ๆ เชน การตรวจสอบสาร
ปนเปอนในอาหาร
2.6.2 ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห กรณีศึกษาตางๆ ที่เปนเหตุการณใกลตัวที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและปญหาของวัยรุน เชน ขาวในหนังสือพิมพ เรื่องสารเสพติด ภัยจากสื่อ/ IT ความปลอดภัย
ทาง
2.7 ดานโภชนาการและอาหารปลอดภัย
2.7.1 ควรควบคุมไมใหมีการจําหนายอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ํา
2.7.2 ควรควบคุม หลีกเลี่ยง ลดอาหารที่มีไขมันสูง หวานจัด เค็มจัด และไมมีประโยชนตอรางกาย
2.8 ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ
2.8.1 ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อกระตุนใหนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
เห็นความสําคัญและออกกําลังกายเปนประจํา
2.8.2 ควรทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคนอยางนอย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.9 ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
2.9.1 ควรมีสถานที่ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรตามชวงวัย
2.10 ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
2.10.1 ควรใหครูและบุคลากรทุกคนไดรับการประเมินสุขภาพตนเองและตรวจสุขภาพประจําป
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. นักเรียน
3.1 ดานนโยบายของโรงเรียน
3.1.1 ควรมีนโยบายการสงเสริมสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อตอการพัฒนาสุขภาพ
นักเรียน
3.1.2 ควรมีนโยบายการสงเสริม เฝาระวัง และแกไขปญหาสุขภาพ
3.2 ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน
3.2.1 ควรปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั้งดานกายภาพและสังคมในโรงเรียนใหปลอดภัย เชน การจัดระบบ
จราจรบริเวณโรงเรียน
3.3 ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน
3.3.1 ควรวิเคราะหสภาพและสาเหตุของปญหาโดยศึกษาจากขอมูลการสํารวจหรือสารสนเทศใน
โรงเรียน/ชุมชน
3.4 ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ
3.4.1 ควรจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อปรับปรุงแกไขสิ่งแวดลอมในโรงเรียนตามมาตรฐานและ
ประเมินผล
3.5 ดานการบริการอนามัยโรงเรียน
3.5.1 ควรใหบุคลากรสาธารณสุขตรวจสุขภาพนักเรียน และสรุปผลการตรวจสุขภาพใหครูทราบ
เพื่อรวมกันชวยเหลือ/แกไขนักเรียนที่มีปญหาสุขภาพ
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3.5.2 ควรแนะนํานักเรียนที่มีปญหาสุขภาพใหไปรับบริการที่สถานบริการสุขภาพ โดยใชสิทธิตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพ หรือรวบรวมรายชื่อนักเรียนและสงตอใหบุคลากรสาธารณะสุขติดตาม/แกไข
3.6 ดานสุขศึกษาในโรงเรียน
3.6.1 ควรสงเสริมการฝกทักษะตามหัวขอสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ
3.7 ดานโภชนาการและอาหารปลอดภัย
3.7.1 ควรประสานงานและวางแผนรวมกับบุคลากรสาธารณสุขเรื่องการใหความรูเรื่องโภชนาการ
หรือบูรณาการในกลุมสาระวิชาตาง ๆ
3.8 ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ
3.8.1 ควรมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคนอยางนอย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.9 ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
3.9.1 ควรจัดประชุมผูปกครองทั้งระดับโรงเรียนและชั้นเรียนเพื่อใหครูและผูปกครองไดมีโอกาส
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมกันหาแนวทางสงเสริม หรือแกไขทั้งที่บานและที่โรงเรียน
3.9.2 ควรมีสถานที่ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรตามชวงวัย
3.10 ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
3.10.1 ควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารหรือมีสื่อดานสุขภาพเผยแพรในโรงเรียน
3.10.2 ควรจัดสถานที่ทํางานใหนาอยู

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 2
(แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก ดร.สุนทร คลาย
อ่ํา อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส
ทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.สันติ บูรณะชาติ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวรัตติกรณ วงศเมือง
ตําแหนงครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 3 (หลายอิงราษฏรบํารุง) และนายกิติพงษ คําดี ตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) ที่
ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จนทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบูรณและ
มีคุณคา
ขอขอบพระคุณ คณะครู ผูปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย)
ที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูล ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และ
คณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่ไดมีสวน
สนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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ความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
Student’s Opinions towards care systems help the students in the secondary
educational sites Subclass 4 Chiangrai Secondary Educational Service Area
Office 36
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมยอยที่4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานและ
ความคิด เห็ นของนัก เรี ยนต อ การดํ าเนิ น งานงานเกี่ ยวกั บ งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นัก เรี ยนของนั ก เรีย นโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 ที่ไดมาโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางของเครซี่และมอรแกน จํานวน 367 คน โดยการสุม
แบบเจาะจง และใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป วิ เคราะห ข อ มู ลเพื่ อ หาค า สถิ ติ และนํ าเสนอขอ มู ล จาก
แบบสอบถาม ซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาคนควาสรุปไดดังนี้
ผลของการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนตอการดําเนินงานงานเกี่ยวกับงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เมื่อ
พิจารณาเปนรายองคประกอบแลวพบวาเมื่อแยกกลุมตามเพศ ทั้งสองกลุมคือทั้งกลุมเพศชายและเพศหญิงมีความ
เขาใจในดาน การสงเสริมนักเรียน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การคัดกรองนักเรียน และการสงตอเปนอันดับนอยสุด
ในสวนของกลุมกลุมของระดับการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีความเขาใจในดานการปองกันและแกไข
ปญหาเปนอันดับแรก รองลงมาคือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลและการสงเสริมนักเรียนเปนอันดับนอยสุด สวน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนอันดับแรก รองลงมาคือ การปองกันและแกไข
ปญหาและการคัดกรองนักเรียนเปนอันดับนอยสุด
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1

นิสิตคณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, College of Education. University of Phayao,Phayao 56000
2
College of Education. University of Phayao,Phayao 56000
*Corresponding anthor : Krubondoi1989@gmail.com
2

- Proceedings -

1041

Abstract
The purpose of this study, Student’s Opinions towards care systems help the students in the secondary
educational sites Subclass 4 Chiang rai Secondary Educational Service Area Office 36, aimed to learn of the
operation the management and student’s opinions towards of their students-assisted management systems in
the secondary educational sites Subclass 4 Chiangrai Secondary Education Service Area Office 36. The sampling
group we used. For data gathering, respondents compared with R.V.Krejcie’s and D.W Morgan’s analysis
random sizes about 367 students. We classified by processing program for statistically analyzed and presented
from questionairs, Rating Scale and standard deviation.
According to the assessment reported to the students’ opinions towards the secondary educational
sites’ student assisted management systems in Subclass 4, Chiang rai Secondary Educational Service Area
Office 36. As compared to each aspect, it was selected by sex, both male and female were understanding
about the high level was the supporting of the students the second was the screening and at least was the
forwarding. in the level of the secondary education, the high level were preventing and solving problem, the
second was knowing the individual of students and at least was the supporting of students. In the high school
education, at the high level was knowing the individual of students, the second were preventing and solving
problem, and at least was the screening of the students.
Keywords: Student’s Opinions towards care systems help the students

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด ความมุง
หมาย และหลักการจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวม กับผูอื่นไดอยางมีความสุข (มาตรา
6)และแนวการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
(มาตรา 22)จากบทบัญญัติดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จึงมีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัด จัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนควบคูไปกับการ
จัดการเรียน การสอนตามปกติ เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ และสงเสริมพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปน
คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึก ษา โดยได กําหนดมาตรการสนับ สนุน สง เสริ มศัก ยภาพนัก เรีย น เนน กิจกรรม สง เสริ ม พั ฒนา
ปองกันแกไขปญหา และการคุมครองสิทธิเด็ก โดยมีมาตรการใหสถานศึกษามีมาตรฐานในการจัดระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม ทางกายภาพ ทางสังคม สิทธิเด็ก ตลอดจน
การปองกันแกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียน เชน ปญหายาเสพติด ปญหาพฤติกรรมนักเรียน ปญหาทางเพศ และ
ปญหาอื่น ๆ โดยประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการ
ช ว ยเหลื อ ส ง เสริ ม นั ก เรี ย นอย า งเป น ระบบ จากนโยบายและมาตรการดั ง กล า วข า งต น จะเห็ น ได ว า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใหความสําคัญกับการดูแลชวยเหลือเด็กนักเรียนเปนอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับ
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กระทรวงสาธารณสุข (2543) ที่กลาววา เด็กเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาสูงสุดเหนือทรัพยากรใดในโลกเด็กทุกคน
มีคุณคาในตัวเอง ทุกคนจึงคาดหวังใหเด็กไดเจริญเติบโตในครอบครัวที่เพียบพรอม ไดรับการพัฒนารอบดานทั้ง
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา มีที่อยู อาหารการกิน สนองความตองการพื้นฐานทางกายไดเพียงพอ มี
ความปลอดภัย ความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความอบอุน มีการอบรมบมนิสัยใหเปนคนดี รูผิดชอบชั่วดี มี
ความมานะบากบั่น มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ควบคุมอารมณตนเองไดอยางเหมาะสม มีความเขาใจ รูจักตนเอง
ดูแลชวยเหลือตนเอง และพึ่งตนเองได ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตที่มีคุณคาตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติยามวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมีความสุข
นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2547 ได
กําหนดบทบาทของโรงเรียน ในหมวดที่วาดวยการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ใหมีบทบาทในการ
สงเสริมความสัมพันธระหวางเด็ก ครอบครัว และโรงเรียน โดยกําหนดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการสงเสริมให
เด็กมีพฤติกรรมที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม และจัดสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัย ประกอบกับสภาพแวดลอม
ทางสังคมในปจจุบันมี การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม
และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
โดยเฉพาะเด็กไดรับขอมูลขาวสารทั้งทางบวกและทางลบ ทําใหปรับตัวกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไม
ทัน สงผลกระทบตอเด็กและเยาวชนดังที่ปรากฏเปนขาวในหนังสือพิมพ หรือโทรทัศนอยูเสมอ เชน การประพฤติตนไม
เหมาะสม การทะเลาะวิวาทการหนีเรียน การเสพ สิ่งเสพติด การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การลักขโมย การแตง
กายและคานิยมในการบริโภค เปนตน ปญหาตาง ๆ เหลานี้หากไมไดรับการแกไขโดยเรงดวนและถูกตองก็จะทําให
เด็กหรือเยาวชนซึ่งถือวาเปนทรัพยากรสําคัญของประเทศชาติเปนคนที่ไมมีคุณภาพ และจะสงผลกระทบตอการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นการนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเขาไปใชในโรงเรียน จึงเปนแนวทางสําคัญ
ประการหนึ่งในการที่จะปองกันและแกไขปญหาใหแกนักเรียน ซึ่ง สุปราณี สัมฤทธิ์ (2546, 105) ไดกลาววา การนํา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในโรงเรียน มีประโยชนมากตอการแกปญหาของนักเรียนที่พบ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีอยู 5 ขั้นตอน คือการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอนักเรียน สามารถนํามาใชใน การดําเนินงาน
เพื่ อ เปน การป อ งกั นและแก ไ ขป ญหาของนั ก เรีย นในโรงเรีย นไดอ ย า งมีป ระสิท ธิ ภ าพมากที่สุ ด ซึ่ งครู ส วนใหญ มี
ความเห็นวา การปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีอยูเหมาะสมแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกัน
และแกไขปญหา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ
กลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา พบปญหาที่สถานศึกษา มีปญหาของพฤติกรรมที่จัดอยูในระดับตน ๆ เปนจํานวนมาก
ไดแก ปญหาการดื่มสุราสูบบุหรี่ ปญหาชูสาว ปญหาสื่อลามก ปญหาหนีเรียน ปญหาทะเลาะวิวาท ปญหาติดเกมส
ปญหาติดการพนัน ปญหาฟุมเฟอย และวัตถุนิยมเกินฐานะ จากปญหาในสถานศึกษานําไปสูปญหาระดับชาติที่ทุก
ฝา ยต องเข า มาชว ยกั น แก ไข คื อ ป ญหายาเสพติ ด ป ญ หาการตั้ ง ครรภ กอ นวั ย อัน ควร ป ญหาโรคเอดส ปญ หา
อาชญากรรม ปญหาอุบัติภัย และอีกหลากหลายปญหาที่เกิดจากปจจัยเสี่ยง ตองเฝาระวังทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยที่ 4 ในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาศึกษาเขต36ได
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามไดศึกษาจากหนังสือคูมือที่เกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของกรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข และหนั ง สื อ คู มื อ ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
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กระทรวงศึกษาธิการซึ่งสวนใหญเปนระบบการดําเนินการในโรงเรียนขนาดใหญมีจํานวนนักเรียนและบุคลากรจํานวน
มากโรงเรียนและขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียนภายใตกรอบแนวคิดหลัก
ในการดําเนินงานที่วาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะประสบความสําเร็จไดผูเกี่ยวของทุกฝายไดแก
ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครองนักเรียน ชุมชน และสังคม ตองมีความเชื่อพื้นฐาน ดังนี้
1. มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต เพียงแตใชเวลาและวิธีการที่แตกตาง
กันเนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคลดังนั้นการยึดนักเรียนเปนสําคัญในการพัฒนาเพื่อดูแลชวยเหลือทั้งดาน
การปองกันแกไขปญหาหรือการสงเสริมจึงเปนสิ่งจําเปน
2. ความสํ า เร็ จ ของงานต อ งอาศั ย การมี ส ว นร ว มทั้ ง การร ว มใจร ว มคิ ด ร ว มทํ า งานของทุ ก คนที่ มี ส ว น
เกี่ยวของไมวาจะเปนบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับผูปกครองหรือชุมชน
จากแนวคิดดังกลาวขางตนจึงมีความจําเปนที่จะตองอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนครูผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมาเปนพลังสําคัญในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความเชื่อที่วามนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดตลอดชีวิตเพียงแตใชเวลาและวิธีการที่แตกตางกันเทานั้น(กระทรวงสาธารณสุข, 2543)
จากความเป น มาและความสํ า คั ญ ของป ญ หาดั ง กล า ว ผู วิ จั ย ได เ ล็ ง เห็ น คุ ณ ค า และความสํ า คั ญ ของ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม
ยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางไร ผลการศึกษาที่ไดในครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานของครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม
ยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
คําถามการวิจัย
1. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยที่
4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีแนวทางอยางไร
2. ความคิดเห็นตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยที่ 4
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนอยางไร
’

วิธีการศึกษา
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่ง
ผูวิจัยไดดําเนินการเปนลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ประชากร ได แ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย กลุ ม ย อ ยที่ 4 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 7,849 คนกลุมตัวอยาง นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยที่ 4 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ไดมาโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเทียบจากตารางของเครซี่และมอร
แกน (Krejcie and Morgan)โดยสุมแบบเจาะจงย

สรุปผลการศึกษา
1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
53.41 โดยสวนมากกําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 58.31
2. สภาพการดําเนินงานและความคิด เห็นตอการดํ าเนินงานเกี่ ยวกับระบบดู แลชวยเหลือ นักเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวม
ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยนักเรียนไดใหความสําคัญหรือเห็นความจําเปนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
มาก ในสวนของจุดมุงหมายของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและวิธีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมีโครงสรางที่เหมือนกันตามโครงสรางของการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ที่
กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไว
3. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนตอการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สวนมาก
นักเรียนชายมีความเขาใจและสามารถเสนอคิดเห็นในเรื่องการสงเสริมนักเรียนเปนอันดับแรกรองลงมาคือการคัด
กรองนักเรียนและการรูจักนักเรียนรายบุคลตามลําดับสวนนักเรียนหญิงมีความเขาใจและสามารถเสนอคิดเห็นในเรื่อง
การสงเสริมนักเรียนเปนอันดับแรกรองลงมาคือการคัดกรองนักเรียนและการปองกันและแกไขปญหาตามลําดับ ใน
สวนความคิดเห็นของนักเรียนตองานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม
ยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 แยกตามกลุมระดับการศึกษา พบวา มีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความเขาใจและสามารถเสนอคิดเห็นตองานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมากกวามัธยมศึกษา
ตอนตนแยกรายละเอียดดังนี้มัธยมศึกษาตอนตนมีความเขาใจและสามารถเสนอคิดเห็นในเรื่องการปองกันและแกไข
ปญหามากที่สุดรองลงมาคือการรูจักนักเรียนรายบุคลและการคัดกรองนักเรียนตามลําดับสวนนักเรียนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความเขาใจและสามารถเสนอคิดเห็นในเรื่องการรูจักนักเรียนรายบุคคล มากที่สุด รองลงมา
คือการปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ ตามลําดับ
จากสรุปผลการวิจัยเรื่องความคิดเห็นตอการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถนํามา
อภิปรายผลไดดังนี้ พบวาความคิดเห็นของนักเรียนตอการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในภาพรวม
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก นั่นแสดงใหเห็นวาทุกโรงเรียนมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของระบบดูแล
นักเรียนอยางเต็มที่ ตามองคประกอบ 5 ประการเปนเพราะแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหทุก
โรงเรียนตองมีการจัดระบบการดูชวยเหลือนักเรียนและครูตองทําเปนงานประจําที่ตองดําเนินการ ดังจะเห็นไดเห็นวา
ไดมปี ฏิบัติเกือบทุกงาน โดยใชแบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) ไดเยี่ยมบาน วางแผนการคัดกรอง จัดกิจกรรมสงเสริม
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อาชีพ ใหความรูครูในการใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียน เชิญผูปกครองมารับทราบถึงความจําเปนในการสงตอ
นักเรียนจากผลการวิจัยที่ปรากฏ โดยรวมพบวาการดําเนินงานในดานการปฏิบัติไดผลในระดับ พอใช โดยครูไดทํา
ความรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลทําการคัดกรอง รวมทั้งมีการสงเสริมนักเรียนปกติและนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงหรือมี
ปญหา โดยพบวาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสงผลใหความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนไปดวยดี นักเรียนไดรับ
การปองกันและแกไขปญหาดีขึ้น รวมทั้งไดสงเสริมใหแสดงออกตามสภาพของตนเอง แตระดับความคิดเห็นที่นักเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นไวในการดําเนินงานต่ําสุดคือ ดานการสงตอ สอดคลองกับ รังสิต วิเชียรวัฒนา (2547) ไดศึกษา
สภาพและปญหาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนคณะกรรมการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
จํานวน 270 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ และมาตราสวน
ประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ดานการคัดกรอง และดานการสงเสริมนักเรียน มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข
และการสงตอ มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานที่มี
ความสําคัญและมีความจําเปนตอการพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวังโดยมีครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษาเปน
บุคลากรหลักในการดําเนินงานภายใตกระบวนการดําเนินงานที่ประกอบดวยการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลการคัด
กรองนักเรียนการสงเสริมและพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ สอดคลองกับ สุธิดา ภักดีบุญ
(2548) ไดทําการศึกษาวิจัยพหุเทศะกรณีศึกษาของระบบการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ผล
การศึกษาพบวา การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการวางแผนการดําเนินงานมีการรับทราบนโยบาย
จากกระทรวงศึกษาธิการและกําหนดโครงสรางการทํางานที่เปนระบบการดําเนินการตามแผนมีการวิเคราะหปญหา
และความพรอมของโรงเรียน การใหความรูแกบุคลากรโดยการประชุม อบรม สัมมนา การคัดเลือกกิจกรรมใน
โครงการดําเนินการโดยการประชุมบุคลากร และกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนมี5ขั้นตอน คือการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคลโดยใชระเบียนสะสม การเยี่ยมบาน การคัดกรองนักเรียนแบงออกเปน กลุมปกติกลุมเสี่ยงและกลุมมี
ปญหาการสงเสริมและพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถของนักเรียนไดแกกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน การจัดประชุมผูปกครอง และกิจกรรมที่แตละโรงเรียนจัด การปองกันชวยเหลือและแกไขไดแก การให
คําปรึกษาเบื้องตน กิจกรรมซอมเสริม กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน การติดตามดูแลชวยเหลือ การสงตอมี 2 ลักษณะ
ไดแก การสงตอภายในโรงเรียนและสงตอไปยังหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือนักเรียนตอไปปจจัย
สนับสนุนรวมในการดําเนินงานประกอบดวยการสนับสนุนจากบุคลากรฝายบริหารความรวมมือและความเสียสละ
ของครูอาจารยความรวมมือจากผูปกครองเครือขายผูปกครอง ชุมชนและการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปจจัยที่เปนอุปสรรครวมในการเนินงานประกอบดวยภาระงานที่เพิ่มขึ้นของครูอาจารยนักเรียนขาดความรวมมือและ
ขาดความตระหนักถึงความสําคัญในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
รวมกันคือการสรางความตระหนักใหอาจารยที่ปรึกษาเห็นความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและมีทัศนคติ
เชิงบวนในการดําเนินงาน สอดคลองกับธนู เพียรพิเศษ (2546) ไดศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของอาจารยที่
ปรึ ก ษาและนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ การดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ ดี ด า นบริ ห ารจั ด การและการ
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ดําเนินงานอยูในระดับดี ดานการวางแผนอยูในระดับดี ดานการดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูใน
ระดับดี ดานการตรวจสอบและการประเมินผลอยูในระดับดีและดานการปรับปรุงอยูในระดับดี และดานที่สูงกวาดาน
อื่น ๆ คื อ การเรี ยนรู จั ก นั ก เรี ย นเป นรายบุ ค คล สํ า หรั บความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการผู ป กครองเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกดานมีการดําเนินงานอยูในระดับดีและมีดานที่สุงกวาดานอื่น ๆ คือ การกรอง
นักเรียนสอดคลองกับนฤมล จามรี (2546) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการดูชวยเหลือนักเรียนเพื่อการแกไขพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา การสรางความรู ความเขาใจ
ในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเมืองเชียงราย ไดจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงาน ซึ่งผูมีสวนรวม
เกี่ยวของในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความรู ความเขาใจ อยูในระดับมาก การประชุมปฏิบัติการการจัดทํ า
แนวทางและการดําเนินงานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา ผูที่มีสวนเกี่ยวของไดระดมความคิดเห็นในการ
หาแนวทางการดําเนินงานและสามารถกําหนดวิธีการดําเนินงาน และแนวปฎิบัติในการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเมืองเชียงราย สามารถนําไปใชประกอบกับคูมือการดําเนินงานโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนไดอยางถูกตองชัดเจนซึ้งจะขัดแยงกับกิตติภพ เกาแกกูล (2547) ไดศึกษาการพัฒนาครูที่
ปรึกษาในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมยพบวา ครูที่ปรึกษายังไมเขาใจระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ขั้นตอน คือ 1) ดานการรูจั ก
นักเรียนเปนรายบุคคล ขาดการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 2) การคัดกรองนักเรียน ครูขาดความรูความเขาใจใน
กระบวนการคัดกรองนักเรียนกลุมปกติ กลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา 3) การสงเสริมนักเรียน โรงเรียนใหมีกิจกรรมโฮม
รูม พบวา ครูที่ปรึกษาขาดเทคนิควิธีการการจัดกิจกรรมโฮมรูม 4) การปองกันและชวยเหลือนักเรียน ควรมีการให
การปรึกษาเบื้องตนและปองกันแกไขดวยกิจกรรม 5) การสงตอนักเรียน ปญหาในความยากในการสงตอนักเรียนและ
พฤติกรรมของนักเรียนไมดีขึ้นนอกจากนี้ยังขาดการประสานงานที่ดี ขาดการรายงานการปรับพฤติกรรมหลังการ
ดําเนินการแกไขสวนหลังการพัฒนา พบวา ในสวนของ 1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลครูที่ปรึกษาจัดทําขอมูล
พื้นฐาน ประวัตินักเรียนในระเบียนสะสม 2) การคัดกรองนักเรียน ไดมีการคัดกรองแยกกลุมนักเรียน ปกติกลุมเสี่ยง
และกลุมมีปญหาทําใหสามารถชวยเหลือแกไขปญหานักเรียนไดตรงกับนักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน ครูที่ปรึกษา
จัดกิจกรรมโฮมรูม ทําใหนักเรียนเขาใจตนเอง มีทักษะในการปรับตัวและการวางแผนดําเนินชีวิต กิจกรรมเยี่ยมบาน
นักเรียนครูที่ปรึกษาและผูปกครองรวมมือกันเพื่อหาทางปองกันชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียน 4) การปองกันและ
ชวยเหลือนักเรียนครูและนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักเรียนไดแสดงออก มีการพัฒนาตาม
ความถนัดและความสามารถ 5) การสงตอนักเรียนชวยแกปญหาและลดปญหาของนักเรียนลงไดและผลที่มีตอครูที่
ปรึกษาจากการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทําใหครูมีความตระหนักและทํางานเปน
ระบบนักเรียนไดรับการชวยเหลือและตรงกับปญหาซึ้งมองวาครูตองมีความรูความเขาใจในเรื่องระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหมากและเขาใจอยางชัดเจนและควรไดรับการพัฒนาซึ้งมีความสอคลองกับ สมนึก นาหวยทราย (2546) ได
ศึกษาการบริหารโครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ ผลการศึกษาพบวา
การบริ ห ารระบบการดู แ ลชว ยเหลื อ นัก เรี ยนนั้ น จะต องวางแผนอย า งเป น ระบบ มี ก ลยุ ท ธ ในการดํ า เนิ น งาน มี ผู
ดําเนินงาน มีผูดําเนินการใหชัดเจนและหนวยงานแตละฝายตองมีสวนรวมในการดําเนินงาน การดําเนินงานตอง
ประสานงานกับทุกฝาย มีการจัดอบรมใหความรูและทักษะตาง ๆ มีระยะเวลากําหนดชัดเจน การดําเนินงานเปน
ขั้นตอนจะชวยใหการบริหารโครงการตาง ๆ ประสบความสําเร็จ
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ดังนั้นระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตองมีขั้นตอนในการดําเนินงานที่เปนระบบ คณะที่ปรึกษามีความ
เขาใจในหนาที่ของตนเอง มีการสรางเครือขายผูปกครองที่เขามาชวยดูแลและแกไขปญหานักเรียนรวมกันกับคณะครู
ในโรงเรียน มีการตั้งทีมงานขึ้นมาทํา หนาที่ดําเนินงานอยางเปนขั้นเปนตอนอยางเปนระบบผูปกครองเขามารับ รู
รับทราบพฤติกรรของนักเรียนรวมกับคณะครู และเปลี่ยนขอมูลที่เปนจริงของนักเรียน รวมปรึกษาหารือเพื่อหาทาง
ชวยเหลือและชวยแกปญหานักเรียนดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดอบรมดานความรูความเขาใจและการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหแกครู
สนับสนุนงบประมาณและจัดรูปแบบในการเยี่ยมบานใหเหมาะสมและควรมีการนิเทศกํากับติดตามและประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและจริงจัง
2. การนํ าผลวิ จั ย ไปใช ค วรคํ านึ ง ถึ ง บริ บทของโรงเรี ย นความแตกต า งของสภาพบริ บ ทอาจทํ า ให ก าร
บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพตางกัน
3. จัดกิจกรรมแนะแนวใหนักเรียนใหเกิดความรูความเขาใจและการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียน เชิญผูปกครองรับทราบประชุมชี้แจงครูใหดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
สวนกระบวนการตรวจสอบควรมีนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่รับผิดชอบ
อยางจริงจังและควรมีการประเมินทบทวนการปฏิบัติกิจกรรมเปนระยะ ๆและกระบวนการแกไขควรนําปญหาและ
ขอเสนอแนะที่เกิดจากจัดกิจกรรมไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาโดยประยุกตหรือเสนอแนวคิดที่สรางสรรคที่เนนการมี
สวนรวมจากทุกฝาย
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยในครั้งตอไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปญหาที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการ
บริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในบริบทที่ตาง ๆ กัน เชน การแกไขปญหาควรไดรับความรวมมืออยาง
สม่ําเสมอจากผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน ผูปกครองและครูทุกฝายตองรวมมือกันอยางจริงจังเพื่อลดปญหา
ดังกลาวใหนอยลง
2. ควรมีการศึกษาผลการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
3. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรมีการศึกษา
ความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของทุก ๆ ดานเพื่อที่จะไดแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้น
4. ควรนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลเพื่อวางแผนพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเชื่อมโยงกับการ
พัฒนางานฝายตาง ๆ ของโรงเรียนเพื่อประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศึกษาตอไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง”ความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36”เปนการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในเรื่องการ
ดํ า เนิ น งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น ฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งได ด ว ยการได รั บ ความกรุ ณ าจากรอง
ศาสตราจารย ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหความชวยเหลือแนะนําใหคําปรึกษา ใหความรู ขอคิด
แนวทางในการจัดทํางานวิจัยฉบับนี้ถูกตองสมบูรณตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ผูวิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้
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ขอขอบคุณ นายสราวุธ อินทรตะ ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม นายประยูร สุจริง ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานปาแงะ และ นายสุริยา บุดดี ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม ที่ไดกรุณาใหความ
อนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ใหขอเสนอแนะและตรวจสอบความถูกตองของรายงาน ขอขอบคุณ
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น คณะครู และตั ว แทนนั ก เรี ย นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายกลุ ม ย อ ยที่ 4 ที่ ไ ด ใ ห ข อ มู ล
ขอเสนอแนะแนวนโยบายตาง ๆ ในการทํางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหความอนุเคราะหเอกสารประกอบการ
คนควา และใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาคั้นควางานวิจัยในเรื่องการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เปนอยางดี รวมทั้งผูที่มิไดเอยนาม ณ ที่นี้ที่มีสวนทําใหร ายงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแ ล
ชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
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ความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
The relation of Result-based Budgeting Management and Effectiveness of
Academic Administration of The secondary school in Phayao province under
The Secondary Education Area Office 36
จิตรวี ซื่อสัตย 1* และ น้ําฝน กันมา 2
14

15

Jitrawee Suesut1* and Namfon Gunma2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จั ง หวั ด พะเยา และ 3) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องการบริ ห ารงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงานกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา
และครูที่ปฏิบัติหนาที่ฝายงานงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ปการศึกษา 2558 จํานวน 180 คน โดยกลุมตัวอยางที่ใช คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูที่
ปฏิบัติหนาที่ฝายงานงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กลุมยอยที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จํานวน 123 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการศึกษาพบวา
1. การบริห ารงบประมาณแบบมุ งเนน ผลงาน พบวา ระดั บ การบริห ารงบประมาณแบบมุ ง เน นผลงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 7 ดาน มีระดับการ
บริหารอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับการบริหารมากที่สุด คือ ดานตรวจสอบภายใน
รองลงมา คือ ดานการบริหารสินทรัพย และดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง ตามลําดับ สวนดานที่มีระดับการบริหาร
ต่ําสุด คือ ดานการคํานวณตนทุนผลผลิต
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Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
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School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
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2. ประสิท ธิ ผลการบริ ห ารงานวิช าการ พบว า ระดั บ ประสิ ท ธิผ ลการบริ หารงานวิ ชาการของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 12 ดาน โดยรวมมีระดับการ
บริหารอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับการบริหารสูงสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร
รองลงมา คือ ด านการวัด ประเมิ นผล และเที ยบโอนผลการเรี ยน และด านการพั ฒนาระบบประกัน คุณ ภาพใน
สถานศึกษา ตามลําดับ สวนดานที่มีระดับการบริหารต่ําสุด คือ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
3. ความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา โดยภาพรวมการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธในระดับสูง และเปนความสัมพันธทางบวก ใน
ลักษณะคลอยตามกัน
คําสําคัญ: การบริหารงบประมาณแบบมุ งเนนผลงาน ประสิทธิผ ลการบริหารงานวิ ชาการ

Abstract
The purposes of this research were to study 1) the levels of the result-based budgeting management in
Phayao province under The Secondary Education Area Office 36, 2) to study levels of the effectiveness of
academic administration in Phayao province under The Secondary Education Area Office 36, and 3) the
relationship between the result-based budgeting management and effectiveness of academic administration in
Phayao province under The Secondary Education Area Office 36. The research samples were 123 informants
from administrators and teachers of the Finance and supplies section. 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 result of the research were as follow:
1. The overall of the result-based budgeting management in Phayao province under The Secondary
Education Area Office 36 was at a high level, as well as when considering in each aspect. The highest level was
Internal Audit, the second Asset Management, and financial was Procurement Management. But the lowest was
Output Specification and Costing.
2. The overall of the effectiveness of academic administration in Phayao province under The Secondary
Education Area Office 36 was at a high level, as well as when considering in each aspect. The highest level was
curriculum development, the second was measurement and transferring respective and the qualities assurance.
But the lowest were the development of Media, innovations and Educational technology and promote the
Academic Knowledge to the Communities.
3. The analize of the relationship of the result-based budgeting management and the effectiveness of
academic administration with Pearson’s Product Moment were related with result-based budgeting management
and the effectiveness of academic administration on the position direction with statistically significant at 0.01.
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บทนํา
จากการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังสถานศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรงสงผลใหรัฐตองพัฒนา
บุคลากรใหเขาสูระบบการปฏิรูปการศึกษามีการสรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนักแกผูปฏิบัติในระดับ
หนวยงานและสถานศึกษาเพื่อนําการปฏิรูปการศึกษาไปสูจุดมุงหมายในการสรางคนสรางงานเพื่อชวยกอบกูวิกฤต
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศเป น การสร า งชาติ อ ย า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น โดยยึ ด หลั ก การจั ด การที่ เน น คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพและความเสมอภาค
หากพิจ ารณาเปรีย บเทีย บการบริหารงบประมาณแบบที่ใชกั นอยูใ นระดั บกระทรวงพบวา มีขอบกพรอ ง
ขอจํากัดและเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคหลายประการซึ่งไมเอื้อตอระบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (ศูนยประสานปรับระบบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 2545, หนา 6) ในขณะที่การบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะเปนระบบการบริหารงบประมาณโดยเนนใหสถานศึกษามีการบริหารงานเชิงระบบ
เนนการมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหรวมทําในการกําหนดภารกิจการกําหนดเปาหมายแผนกลยุทธผลผลิต การ
ปฏิบัติงานการประเมินผลของสถานศึกษาอยางเปนระบบและสามารถตรวจสอบไดซึ่งมีความสอดคลองกับ ความ
พยายามที่จะกระจายอํานาจในการตัดสินใจไปสูสถานศึกษาเพื่อใหการบริหารจัดการ ตรงประเด็น ฉับไว โปรงใส เกิด
ประสิทธิภาพและมีความเที่ยงธรรม
การบริหารงบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนตอเขตพื้นที่การศึกษาในหลายๆ ประการ เนื่องจาก
เปนปจจัยสําคัญที่จะขับเคลื่อนสิ่งตาง ๆ รวมทั้งในสถานศึกษาซึ่งนับวาเปนสถานที่สําคัญที่อยูใกลกับเรามากที่สุดการ
บริ หารดา นงบประมาณให สามารถดํ า เนิ น การไปได อ ยา งราบรื่ น ในทุก กระบวนการโดยเฉพาะทางดา นวิ ช าการ
เนื่องจากเงินนับวาเปนสวนสําคัญในการกําหนดงบประมาณการบริหารวิชาการ และจากความจําเปนดังกลาวสงผล
ใหเกิดปญหาในการดําเนินงานดานการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา โดยประสบการณของผูวิจัยที่ผานมา
ปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่ไมสมดุลเกินบางและบางครั้งก็จัดสรรงบไมเพียงพอบาง สงผลใหงานวิชาการ
ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ผู วิ จั ย เห็ น ว า การบริ ห ารงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงานของโรงเรี ย น มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง เพราะ
งบประมาณเปนตัวขับเคลื่อนการทํางานของทุกหนวยงานในโรงเรียนโดยเฉพาะฝายงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจหลักใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่สัมพันธ
กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อขอมูลที่ไดจาการศึกษาจะเปนขอมูลยอนกลับใหกับทางสถานศึกษาไดทราบถึงศักยภาพของ
หนวยงาน นําไปใชวางแผนในการดําเนินงานขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ทราบถึงจุดดอยที่ยังตองพัฒนาใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในดานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สงเสริมการบริหารงานวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา (2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
(3) ศึกษาความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย

การบริ ห ารงบประมาณแบบมุ ง เน น
ผลงาน
1) การวางแผนงบประมาณ
2) การคํานวณตนทุนผลผลิต
3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง
4) การบริหารการเงินและการควบคุม
งบประมาณ
5) การรายงานทางการเงินและผลการ
ดําเนินการ
6) การบริหารสินทรัพย
7) การตรวจสอบภายใน

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
3) ดานการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
4) ดานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
6) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
7) ดานการนิเทศการศึกษา
8) ดานการแนะแนวการศึกษา
9) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
10) ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
11) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น
12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล
ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา

สมมติฐานการวิจัยของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับ
ประสิ ทธิ ผลการบริห ารงานวิ ชาการของโรงเรี ยนมัธ ยมศึก ษาจัง หวั ดพะเยา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษาเขต 36 มีความสัมพันธกันทางบวก

วิธีการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาการบริ ห ารงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงานที่ สั ม พั น ธ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหนาที่ฝายงาน
งบประมาณของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวั ด พะเยา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 36 ป
การศึกษา 2558 จํานวน 180 คน โดยกลุมตัวอยางที่ใช คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหนาที่ฝายงาน
งบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กลุมยอยที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
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36 จํานวน 123 คน สูตรการคํานวณขนาดตัวอยางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางใน กระสินธุ
ตงฉิ น , 2552) โดยทํ า การสุ ม ตั ว อย า งแบบกลุ ม เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยครอบคลุมการ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทั้ง 7 ดาน รวมทั้งหมด 42 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยครอบคลุมขอบขายการบริหารงานวิขาการของสถานศึกษาทั้ง 12
ดาน รวมทั้งหมด 57 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการวิ จั ย โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป โดยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพผู ต อบ
แบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) ขอมูลที่เกี่ยวกับระดับของการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษานั้น วิเคราะหโดยการหา
คาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S .D. ) วิเคราะหหาความสัมพันธโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Corelations Coefficient)

ผลการศึกษา
1. การบริ หารงบประมาณแบบมุง เนน ผลงาน พบว า ระดั บ การบริ หารงบประมาณแบบมุง เนน ผลงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 7 ดาน มีระดับการ
บริหารอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับการบริหารมากที่สุด คือ ดานตรวจสอบภายใน
รองลงมา คือ ดานการบริหารสินทรัพย และดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง ตามลําดับ สวนดานที่มีระดับการบริหาร
ต่ําสุด คือ ดานการคํานวณตนทุนผลผลิต
ดานการวางแผนงบประมาณ พบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา ในดานการวางแผนงบประมาณโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับ
การบริหารสูงสุด คือ มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน รองลงมา คือ มีการกําหนดแผนกลยุทธ และ
แผนราชการประจําปที่สอดคลองกับกลยุทธของ สพฐ. และ สพท. และมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
และกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สอดคลองกับกลยุทธของ สพฐ. และ สพท.ตามลําดับ สวนขอที่มีการ
บริ ห ารต่ํ าสุ ด คื อ มี ก ารจั ด เตรี ยมประมาณการ การใชจ า ยประมาณลว งหน า สํ า หรั บ แผนงานและโครงการใน
ระยะเวลา 2-3 ป
ด า นการคํ า นวณต น ทุ น ผลผลิ ต พบว า การบริ ห ารงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงานของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการคํานวณตนทุนผลผลิตอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
ระดับการบริการสูงสุด คือมีการคํานวณตนทุนผลผลิตตามหมวดรายจาย ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ๆ รองลงมา คือ มีการมอบหมาย/แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ
เกี่ยวกับการคํานวณตนทุนผลผลิตที่ชัดเจน และมีการประเมินผลวิธีการกําหนดตนทุนเพื่อนําไปปรับปรุงใหดีขึ้น
ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับการบริหารต่ําสุด คือ มีการนําผลจากการคํานวณตนทุนผลผลิตไปใชในการตัดสินใจของ
ฝายบริหาร
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ดา นการจั ด ระบบการจั ด ซื้อ จั ด จา ง พบว า การบริห ารงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงานของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจางโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีระดับการบริหารสูงสุด คือ มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจาง หรือปฏิบัติตามปฏิทินการจัดซื้อจัดจาง
รองลงมา คือ มีการกําหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ที่รัดกุม และโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีการกําหนด
วัตถุประสงค และเปาหมายในการจัดซื้อจัดจางและแจงตอบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจางที่เปนไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และตรวจสอบได ตามลําดับ สวน
ขอที่มีระดับการบริหารต่ําสุด คือ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลงบประมาณและสารสนเทศ ที่ใชในการจัดระบบจัดซื้อ
จัดจางครบถวนและเปนปจจุบัน
ดานการบริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณ พบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการบริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณโดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับการบริหารสูงสุด คือ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
และมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับบุคลากรอยางชัดเจน รองลงมาเปนความคิดเห็นในระดับมาก คือ มีการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนเปนไปตามแผนราชการประจําป และมีการจัดระบบบัญชีเปนไปตามมาตรฐาน หลักการบัญชี
ไดรับรองทั่วไป (ระบบบัญชีเกณฑคงคาง) ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับการบริหารต่ําสุดคือ มีการนําขอมูลยอนกลับ
มาปรับปรุงการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ
ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน พบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับการบริหารสูงสุด คือ มีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามระบบบัญชี
เงินอุดหนุนทั่วไป รองลงมา คือ มีการรายงานเงินคงเหลือประจําวัน (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได
แผนดิน เงินรายไดสถานศึกษา ณ วันสิ้นเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) และมีการกําหนดวัตถุประสงค รวมถึง
มีการรายงานทางการเงินเปนไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป ตามลําดับ
สวนขอที่มีระดับการบริหารต่ําสุด คือ มีการนําขอมูลทางการเงินประชาสัมพันธตอคณะกรรมการสถานศึกษาและผูที่
เกี่ยวของไดรับทราบ
ดานการบริหารสินทรัพย พบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา ในดานการบริหารสินทรัพยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับการ
บริหารสูงสุด คือมีการจัดทําระเบียนคุมสินทรัพย คิดคาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาสะสม และแสดงมูลทรัพยสินสุทธิ
ณ สิ้นปงบประมาณ รองลงมา คือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการบริหารจัดการและรักษาผลประโยชน
สินทรัพยของสถานศึกษา และมีการจัดหาสินทรัพยไดตรงตามประเภท จํานวน และระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการ
การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ รวมถึงมีการตรวจสอบพัสดุประจําป จําหนาย
กรณีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพ ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับการบริหารต่ําสุด คือ มีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริหารสินทรัพยที่ชัดเจน นําไปการปฏิบัติได
ดานการตรวจสอบภายใน พบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา ในดานการตรวจสอบภายใน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับการ
บริหารสูงสุด คือ มีการแตงตั้งและกําหนดบทบาทหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน รองลงมาเปนความคิดเห็นในระดับ
มาก คือ มีการกําหนดวัตถุประสงคในการตรวจสอบภายในดานการบริหาร ดานบัญชีและการเงิน และมีการปรับปรุง
แกไข ตามขอเสนอแนะ จากการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในของสถานศึกษา/สพท. ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับ
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การบริหารต่ําสุด คือ มีการกําหนดลักษณะการตรวจสอบและควบคุมภายในดานการบริหาร ดานบัญชีและการเงิน
และมีการใหความสําคัญและคํานึงถึงประโยชนของการตรวจสอบภายใน
2. ประสิท ธิ ผลการบริห ารงานวิ ช าการ พบว า ระดับ ประสิ ทธิ ผ ลการบริ หารงานวิช าการของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 12 ดาน โดยรวมมีประสิทธิผล
ระดับการบริหารอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับประสิทธิผลการบริหารสูงสุด คือ
ดานการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือ ดานการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และดานการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามลําดับ สวนดานที่ระดับการบริหารต่ําสุด คือ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
ระดับประสิทธิผลสูงสุด คือสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มาจากการวิเคราะหเอกสารหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการ
ของสังคม ชุมชน และทองถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู รองลงมาเปนระดับประสิทธิผลในระดับมาก คือ สถานศึกษานํา
หลักสูตรที่มาจาการวิเคราะห มากําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวม
ของทุกฝาย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษามีผลการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตรอยางเหมาะสม ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับประสิทธิผลต่ําสุด คือ
สถานศึกษามีผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรภายในสถานศึกษา และรายงานผลใหหนวยงานตน
สังกัดทราบ
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา ในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
ระดับประสิทธิผลของการบริหารสูงสุด คือ สถานศึกษามีผลการจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู
ตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวทุกวิชา
รองลงมาคือ สถานศึกษามีผลการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู และสถานศึกษามีผลการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ตามลําดับ
ส ว นข อ ที่ มี ร ะดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารต่ํ า สุ ด คื อ สถานศึ ก ษามี ผ ลการจั ด กิ จ กรรมให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู จ าก
ประสบการณจ ริ ง ฝ ก การปฏิ บัติ ใ ห ทํา ได คิ ด เป น ทํ า เป น รั ก การอ า นและเกิ ด การใฝ รูอ ย า งต อ เนื่ อ ง รวมไปถึ ง
สถานศึกษามีผลการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดาและ
บุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับประสิทธิผลสูงสุด คือ สถานศึกษามีผลการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการ
วัดและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการ
จัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมเรียนรู รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักการศึกษาใหเปนไปตาม
ระเบี ย บการวั ด และประเมิ น ผลของสถานศึ ก ษา และสถานศึ ก ษากํ า หนดระเบี ย บการวั ด และประเมิ น ผลของ
สถานศึก ษาตามหลัก สูต รสถานศึ กษา โดยให สอดคลอ งกั บนโยบายระดั บ ประเทศ ตามลํา ดับ ส วนขอ ที่มี ระดั บ
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ประสิทธิผลต่ําที่สุด คือ สถานศึกษาจัดระบบสานสนเทศดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อ
ใชในการอางอิง ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
ดานการวิจั ยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา ประสิ ทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีระดับประสิทธิผลสูงสุด คือ สถานศึกษากําหนดนโยบายและแนวทางการใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรูและกระบวนการทํางานของนักเรียน ครูและผูเกี่ยวของกับการศึกษา รองลงมา คือ สถานศึกษามี
ผลการพัฒนาครูและนักเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนสําคัญในการเรียนรู
และสถานศึกษามีผลการสงเสริมใหครูศึกษาวิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู
ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับประสิทธิผลต่ําสุด คือ สถานศึกษามีผลการประสานความรวมมือในการศึกษาวิเคราะห
วิจัย ตลอดจน การเผยแพรผลงานการวิจัย หรือพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น
ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับประสิทธิผลสูงสุด คือ สถานศึกษากําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่อง
การจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา คือ สถานศึกษา
มีระบบการใหบริการ การจัดเก็บรักษาและการซอมบํารุงสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และสถานศึกษามีผลการ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา ตามลํ า ดั บ ส ว นข อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ํ า สุ ด คื อ สถานศึ ก ษามี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช สื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง
ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา ในด า นการพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ข อ ที่ มี ร ะดั บ
ประสิทธิผลสูงสุด คือ สถานศึกษามีแผนการพัฒนาและสงเสริมการใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก รองลงมา
คือ สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางพอเพียง และสถานศึกษามีแหลง
การเรียนรูที่จัดตั้งและพัฒนาขึ้นเองเพื่อใชในการพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ที่จัดการศึกษาเพื่อจัดตั้งสงเสริม และพัฒนาแหลง
การเรียนรูที่ใชรวมกัน รวมไปถึงสถานศึกษามีผลที่สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน
ในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับประสิทธิผลต่ําสุด คือ
สถานศึกษามีขอมูลและสารสนเทศแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน ทองถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง
ดานการนิเทศการศึกษา พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา ในดานการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับประสิทธิผล
สูงสุด คือ สถานศึกษามีผลติดตาม การประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ
งานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา และสถานศึกษามีผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณ
การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษา รองลงมา คือ สถานศึกษากําหนดแผนและรูปแบบในการนิเทศภายในที่มีความหลากหลายและเหมาะสม
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กับสถานศึกษา ตามลํา ดับ สวนขอที่มีประสิท ธิผลการบริหารต่ําสุด คือ สถานศึกษาจัดการนิเทศภายในอยางมี
คุณภาพ ทั่วถึงและตอเนื่องเปนระบบและกระบวนการ
ดานการแนะแนวการศึกษา พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา ในด า นการแนะแนวการศึ ก ษา โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ข อ ที่ มี ร ะดั บ
ประสิทธิผลสูงสุด คือ สถานศึกษามีการจัดระบบงานและโครงสรางองคกรแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาชัดเจน รองลงมาคือ สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนว
และการดูแลชวยเหลือนักเรียน และสถานศึกษาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ทํ า หน า ที่ ค รู แ นะแนว ครู ที่ป รึ ก ษา ครู ป ระจํ า ชั้ น และคณะอนุ ก รรมการแนะแนว ตามลํ า ดั บ ส ว นข อ ที่ มี ร ะดั บ
ประสิทธิผลต่ําสุด คือ สถานศึกษามีผลติดตามและประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษา
ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับประสิทธิผลสูงสุด คือ สถานศึกษามีระบบโครงสรางองคกรให
รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษามีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพใหบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา และสถานศึกษามีผลการดําเนินการ
และประเมินคุณภาพพรอมทั้งปรับปรุงการพัฒนาตามแผนอยางตอเนื่องตามลําดับ สวนขอที่มีระดับประสิทธิผลต่ําสุด
คือสถานศึกษามีความสําเร็จในการประสานรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีระดับประสิทธิผลสูงสุด คือ สถานศึกษามีผลการสงเสริมใหประชาชนในชุมชนและทองถิ่น เขามา
มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ ของสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษามี
การสํารวจความตองการที่จะรับการสนับสนุนทางดานวิชาการของชุมชนอยางทั่ วถึง และสถานศึกษามีแผนการ
ส ง เสริ ม ความรู ด า นวิ ช าการแก ชุ ม ชนโดยการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ภ ายในชุ ม ชน ตามลํ า ดั บ ส ว นข อ ที่ มี ร ะดั บ
ประสิทธิผลต่ําสุด คือ สถานศึกษามีผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใหมีความรู ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน
ด า นการประสานความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ สถานศึ ก ษาอื่ น พบว า ประสิ ท ธิ ผ ลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึ ก ษาอื่ น โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ข อ ที่ มี ร ะดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด คื อ
สถานศึ ก ษามี แ ผนการประสานความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ สถานศึ ก ษาอื่ น ๆ บริ เวณใกล เคี ย ง และ
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปญญาทองถิ่น รองลงมาคือ
สถานศึ ก ษามี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการสร า งเครื อ ข า ย ประสานความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ
สถานศึกษาและองคกรอื่น ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับประสิทธิผลต่ําสุด คือ สถานศึกษาเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหบริหารดานวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการ
ในที่อื่น ๆ
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ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับประสิทธิผลสูงสุด คือ สถานศึกษารวมวางแผนและดําเนินงานกับบุคคล
ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาและใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
รองลงมาคือ สถานศึกษามีผลการดําเนินการสงเสริม สนับสุนนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา และสถานศึกษามี
ผลการสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของ
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
สถานศึกษามีผลการดําเนินการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
3. ความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา โดยภาพรวมการ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธในระดับสูง และเปนความสัมพันธทางบวก
ในลักษณะคลอยตามกัน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทั้ง 7 ดานกับกระบวนการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม พบวาการบริหางบประมาณแบบมุงเนนผลงานทั้ง 7 ดาน มีความสัมพันธ
กับกระบวนการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ
ในระดับสูง 3 ปจจัย เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ไดแก ดานการบริหารสินทรัพย ดานการบริหารทาง
การเงินและการควบคุมงบประมาณ และดานการตรวจสอบภายใน สวนความสัมพันธในระดับต่ําที่สุดคือ ดานการ
จัดระบบจัดซื้อจัดจาง
เมื่อ พิจ ารณาความสัม พัน ธร ะหวา งประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการทั้ ง 12 ด าน กั บการบริ หาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน โดยภาพรวม พบวาทั้ง 12 ดานมีความสัมพันธกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน ในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ ในระดับสูง 3 ดาน เรียงตามลําดับคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดดังนี้ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการแนะแนวการศึกษา และดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ตามลําดับ สวนดานที่มีระดับความสัมพันธต่ําสุด คือ ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู

สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติหนาที่ฝายงบประมาณ
ที่มีตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา ตลอดจนความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้
1. การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จากผลการวิจัย พบวา
ระดับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโดยรวมและรายดานมีระดับการบริหารอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
ดานการตรวจสอบภายใน ที่สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับผลการ
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ปฏิบัติการงานตามแนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจตุพร
ชูดวง (2553, หนา 65-67) ไดศึกษาการดําเนินงานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน ผลงานตามยุทธศาสตร ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพบวา ขาราชการมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานการบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรโดยภาพรวม อยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สมจิตร ยะจอม (2553,
หนา 77-81) ไดศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก รวมไปถึงงานวิจัยของพิสมัย สุนนันทนาม
(2554, หนา 134–135) ไดศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
สวนดานการคํานวณตนทุนผลผลิตของสถานศึกษาที่ไดระดับความคิดเห็นต่ําที่สุด เนื่องจาก สถานศึกษา
สวนมากยังขาดการนําผลจากการคํานวณตนทุนผลผลิตไปใชในการตัดสินใจของฝายวิชาการที่อาจจะสงผลตอการ
วางแผนคํานวณการใชงบประมาณของสถานศึกษาได ที่สอดคลองกับงานวิจัยของเกริกฤทธิ์ พวงสมจิตร (2555,
บทคัดยอ) ไดศึกษา สภาพ ปญหา และแนวทางการแกไขการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามี
สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาทุกดานมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจาง รองลงมาคือ ดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ และดานการรายงานทาง
การเงินและผลการดําเนินงาน ตามลําดับ สําหรับดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานการคํานวณตนทุนผลผลิต
2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จากผลการวิจัย พบวา ระดับ
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการโดยรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก โดยเฉพาะด า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ที่สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มาจากการวิเคราะหเอกสารหลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของสังคม ชุมชน
และทองถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาติ ใหญเลิศ (2554, หนา 163) ไดศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 พบวา ระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของบังอร เซง
ฮวด (2555, หนา 62–64) ไดศึกษา ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี พบวา
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก รวมถึงงานวิจัยของ
เกตุผกา มานะกิจ (2554, หนา 134–135) ไดศึกษา ภาวะผูนําทางวิชาการและประสิทธิผลการบริหารวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ประสิทธิผลของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ทั้ง 17 ดาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับดี
สวนดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชนที่ไดความคิดเห็นในระดับต่ําที่สุด เนื่องจากสถานศึกษายังขาดการติดตามและประเมินผลการใชสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมถึงสถานศึกษาขาดการสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใหมีความรู ทักษะ
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เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย ที่สอดคลองกับผลการวิจัยของลัดดาวัลย สุดสวาท (2554, หนา 74)
ไดศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต 1 ซึ่งประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคะแนน
เฉลี่ยมากไปนอย คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการใหแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันการศึกษาอื่น การ
ประสานความรวมมือสําหรับการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การแนะแนวการศึกษา การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และอันดับสุดทายคือ การพัฒนาและใชสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
3. ความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรี ยนมัธ ยมศึก ษาจัง หวั ดพะเยา พบว า โดยภาพรวมการบริห ารงบประมาณแบบมุ งเนน ผลงานของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความพันธกันในระดับสูง ที่เปนความสัมพันธทางบวกในลักษณะ
คล อ ยตามกัน ที่ ส อดคลอ งกั บ งานวิจั ย ของ กระสิ น ธุ ตงฉิน (2552, บทคัด ย อ ) ได ศึก ษาความสัม พั น ธ ร ะดั บ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 2 ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรีเขต 2 อยูในระดับมากและมีทิศทางบวก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย–พะเยา) ควรดําเนินการสงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาความรูดานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโดยเฉพาะ ดานการคํานวณตนทุนผลผลิตใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพต อ การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ให แ ก ค รู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ฝ า ยงบประมาณในสั ง กั ด โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 (เชียงราย–พะเยา) ควรดําเนินการสงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาความรูการสงเสริมงานวิชาการโดยเฉพาะ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
และดานการสงเสริม ความรู ดานวิชาการแก ชุมชนให มีประสิท ธิภาพต อการจัด การศึกษาของสถานศึกษา ใหแ ก
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา
3. จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ความสัมพัน ธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกั บ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา พบวาในความสัมพันธระดับต่ําสุดไดแก
ดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางใหเหมาะสม เปนธรรม
เกิดประโยชนสูงตอการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน และสงเสริมประสิทธิผลของงานวิชาการ โดยเฉพาะดาน
พัฒนาแหลงเรียนรูใหดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ศึ กษาป จจัยที่ สงผลระดับ ของการบริ หารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานกับระดับประสิทธิ ผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน
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2. เปรี ย บเที ย บระดั บ ของการบริ ห ารงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงาน กั บ ระดั บ ของประสิ ท ธิ ผ ลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเอง เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ ข องการบริ ห ารงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงานกั บ
ประสิทธิผลการบริการงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ฉบับนี้ สํา เร็จ ลุลว งไดดว ยดีด วยความอนุเคราะห จาก ดร.น้ํา ฝน กันมา อาจารย ที่ปรึ กษาที่ได กรุณ าให
คําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จ
เรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายพิเชษฐ สมฤทธิ์ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม นายบรรจง
คิดดี รองผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และ ดร.รุงทิวา กองสอน ผูชวยคณบดีวิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จน
ทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจน
ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ทุกโรงเรียน ที่ใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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ความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
The Correlation of Transformational Leadership of School Administrators with
Organizational Culture of Secondary School Maesai District Chiangrai
Province
แมน ตนภู 1* และ สันติ บูรณะชาติ 2
16

17

Man Tonpoo1* and Santi Buranachart2
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา วัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน และครู จํานวน 92 คน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ปการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 92 คน รมทั้งสิ้น 97 คน
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก
3. ความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง
กลาวคือ ถาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงก็จะมีวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา
เพิ่มขึ้นในระดับสูง
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Abstract
The objective of this research were to study transformational leadership of school administrators,
organizational culture of the school and the correlation of transformational leadership of school administrators
with organizational culture of secondary school Maesai district Chiangrai province. The repersentive sample were
97 people consists of 5 school administrators and 92 teachers in secondary school Maesai district Chiangrai
province in 2015 academic year under the secondary education service area office 36. The research instrument
was questionnaire. The data ware analyzed by mean, standard deviation and Pearson’s product moment
correlation coefficient.
The research results were as follows:
1. Transformational leadership of school administrators in secondary school Maesai district Chiangrai
province were in high level.
2. Organizational culture of the school in secondary school Maesai district Chiangrai province were in
high level.
3. The correlation of transformational leadership of school administrators with organizational culture of
secondary school Maesai district Chiangrai province was in the same direction in high level if school
administrators have high transformational leadership organizational culture of the school will be in high level too.
Keywords: Transformational Leadership, Organizational Culture

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกหนีได การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เปนไปอยางรุนแรงและรวดเร็ว และองคการซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมก็ไดรับ
อิ ท ธิ พ ลของการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วอย า งมาก องค ก ารจะต อ งปรั บ เปลี่ ย นให เหมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลง สถานศึกษาอันเปนองคการหนึ่งในสังคมก็ตองปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานี้อยางมี
ดุลยภาพ ทั้งนี้การที่องคการจะบรรลุเปาหมายไดนั้นจะตองมีการประสานกันระหวางคน ระบบการทํางาน และ
วัฒนธรรมองคการที่เหมาะสม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษามากที่สุดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา
เพราะจะทําใหทุกภาคสวนของสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ตองการและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ผูบริหารเปรียบเสมือนผูนําที่มีความสําคัญอยางมากตอสถานศึกษาและผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานอันเปน
ส ว นรวม ผู บ ริ ห ารจะทํ า อย า งไรหรื อ มี วิ ธี ก ารนํ า อย า งไรที่ จ ะทํ า ให บุ ค ลากรเกิ ด ความผู ก พั น กั บ งานแล ว ทุ ม เท
ความสามารถ ผู บ ริ ห ารกั บ ภาวะผู นํ า มี ค วามสั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การนํ า องค ก ารไปสู ค วามสํ า เร็ จ และบรรลุ
วัตถุประสงค ในองคการทางการศึกษา ผูบริหารจะมีภาวะผูนําที่ดีและพัฒนาภาวะผูนําของตนเองใหดีไดนั้น ผูบริหาร
ตองมีความรูประสบการณและความริเริ่มสรางสรรค ตองรูจักสรางโอกาสเพื่อทําหนาที่ผูนําในการนําแนวคิดของตน
ไปปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง มีความเปนไปไดจริง ผูบริหารตองมีแสดงบทบาทของตน และแสดงออกถึงพฤติกรรมที่คน
คาดหวังไดอยางชัดเจน โดยกําหนดวิสัยทัศนทางการศึกษาไวอยางชาญฉลาดมีความคิดกวางไกล เปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผูบริหารสามารถชักจูงใหบุคลากรทํางานจนเปนผลสําเร็จ นอกจากนั้นการที่ผูบริหาร
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สถานศึกษาจะมีภาวะผูนําในการพัฒนาสถานศึกษาแลว ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงก็มีความสําคัญอยางมากตอการ
พัฒนาสถานศึกษา
ผูนําองคการจะนําองคการใหประสบความสําเร็จสูงสุด คือ ผูนําตองเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยใหความสําคัญ
กับผูตามเพื่อใหผูตามเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหพฤติกรรมของผูตามบรรลุเปาหมายที่ผูนําหวังผูนํา
แบบ Transformational จะเปนผูนําแบบสรางแรงบันดาลใจใหกับผูรวมงานใหแสดงออกซึ่งความสนใจของตนเอง เพื่อ
ประโยชนขององคการ ภาวะผูนําแบบนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของการพัฒนาคานิยม ความเชื่อและความตองการของ
ผูรวมงาน คุณลักษณะผูนํา Transformational Leadership คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนการวางแผนอยางเปน
กระบวนการในการดําเนินการจากสถานภาพหนึ่งไปสูอีกสถานภาพหนึ่งที่กําหนดไว โดยมุงเนนการเปลี่ยนแปลง ผูนํา
ที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีคานิยม และอุดมคติในตนเองและมีประสิทธิภาพในการจูงใจใหผูตามปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ประกอบดวย การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาล
ใจ การกระตุนทางใชปญญา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ภาวะผูนําและการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมในองคการ การสราง
วัฒนธรรมองคมีผลตอการเปลี่ยนแปลงขององคการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวของโดยตรงตอการดํารง
อยู และการเปลี่ย นแปลงของวั ฒนธรรมในองคก าร โดยพบว า วัฒ นธรรมองค การเปรีย บเสมื อนสิ่ง ที่ห ลอมรวม
องคการใหเปนหนึ่งเดียว เปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหองคการเกิดการพัฒนาและที่สําคัญที่สุด คือ วัฒนธรรมมีผล
ตอ การเปลี่ ยนแปลงขององคก ารเพราะวัฒ นธรรมเปรีย บเหมื อ นกรอบบั งคั บรู ป แบบการทํา งานของบุ คคลที่ ถู ก
ถายทอดมาจากผูบริหารและพนักงานในอดีตมาจนถึงปจจุบัน ดังนั้น องคการที่ตองการปรับตัวจึงตองใชวัฒนธรรม
เปนตัวกําหนดทิศทางขององคการ หากองคการมีวัฒนธรรมที่ไมเหมาะสม จะทําใหวัฒนธรรมกลายเปนอุปสรรคตอ
การเปลี่ยนแปลงองคการนั้น (นวลละออ แสงสุข, 2549) หากพิจารณาจากมุมมองในองคการ พบวา วัฒนธรรม
องคการไดเชื่อมตอหนาที่และผลลัพธขององคการหลายอยาง เชน ความมุงประสงคของสถานศึกษา การมอบอํานาจ
การตัดสินใจ ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา ดานความไววางใจ เปนตน และเมื่อพิจารณาจากมุมมองนอก
องค ก าร วั ฒ นธรรมองค ก ารก็ สั ม พั น ธ กั บ ความสามารถในการแข ง ขั น การปรั บ ตั ว ต อ การเปลี่ ย นแปลงจาก
สภาพแวดล อ มอี กด วย วัฒ นธรรมที่เขม แข็ งจะทํา ให สมาชิก ทุก คนในองค การมี ทั้งความเข าใจและความเชื่อ ต อ
เปาหมายขององคการ สามารถลําดับความสําคัญในงานของไดองคการ ทําการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจเพื่อให
องคการบรรลุเปาหมาย (พร ภิเศก, 2546) วัฒนธรรมที่เขมแข็งนั้นมีอิทธิพลอยางมากตอความคิดและพฤติกรรมของ
คนในองคการ และยังชวยสรางความผูกพันของสมาชิกใหมีตอองคการอีกดวยแตในทางกลับกันวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
ขององคการสามารถเปนอุปสรรคขัดขวางการเปลี่ยนแปลงขององคการได การจัดการหรือการทําใหองคการมีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคการจะกระทําไดสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับ “ผูนํา” ขององคการนั้นเปนสําคัญผูนําจะเปน
ผูสรางความเปลี่ยนแปลงใหแกวัฒนธรรมขององคการ
ดวยเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เพื่อ
นําผลที่ไดไปเปนขอมูลและเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาวัฒนธรรมของสถานศึกษาและความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย สามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหเปน
ผู บ ริ ห ารที่ มี ภ าวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงในการสร า งและรั ก ษาวั ฒ นธรรมองค ก ารของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ให เ ป น
สถานศึกษาที่มีคุณภาพตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย
2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิด
วัฒนธรรมองคการใน 10 ดาน
1. ความมุงประสงคของสถานศึกษา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ใน 4 ดาน

2. การมอบอํานาจ
3. การตัดสินใจ
4. ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
2. การสรางแรงบันดาลใจ
3. การกระตุนทางปญญา
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

5. ความไววางใจ
6. ความมีคุณภาพ
7. การยอมรับ
8. ความเอื้ออาทร
9. ความซื่อสัตยสุจริต
10. ความหลากหลายของบุคลากร

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมุติฐาน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยู
ในระดับสูง

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ทําการศึกษา คือ สถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร และโรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย ระดับการศึกษา ตําแหนงงานใน
- Proceedings -

1067

หน า ที่ และประสบการณ ใ นการทํ า งาน ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและครู ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามระดับความคิดเห็นวัฒนธรรมองคการที่พึง
ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาและครู ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครู ระดับมัธยมศึกษา
ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 97 คน นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คือ ตอนที่ 1 เปนการตอบเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม นําขอมูลมาแจกแจง
ความถี่และหาคารอยละ ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนการตอบเกี่ยวกับความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ระบุ
โดยรวมและรายดานเพื่อหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดย
การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย นั้นสรุปไดดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 97 คน จําแนกตามตําแหนงงานในสถานศึกษา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมี ตํ า แหน ง ในสถานศึ ก ษาเป น ครู จํ า นวน 92 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 94.80 รองลงมา คื อ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.20 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 64.90 รองลงมา คือ ระดับสูงกวา
ปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 35.10 และจําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 5–10 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 44.30 รองลงมา คือ มี
ประสบการณในการทํางานตั้งแต 10 ป ขึ้นไป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 34.00 และมีประสบการณในการทํางาน
ต่ํากวา 5 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.60
2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล
3. วัฒ นธรรมองค ก ารของสถานศึ ก ษาระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาในอํา เภอแม สายจั งหวั ด เชี ย งราย พบว า โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานความมีคุณภาพ ดานการยอมรับ และดานความ
ซื่อสัตยสุจริต ดานความหลากหลายของบุคลากร ดานความมุงประสงคของสถานศึกษา ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของสถานศึกษา และดานความเอื้ออาทร ดานการตัดสินใจ ดานความไววางใจ และดานการมอบอํานาจ
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการ
ของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง
กับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.81 กลาวคือ ถาผูบริหาร
สถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงก็จะมีวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นในระดับสูง โดย
เรียงลําดับความสัมพัน ธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผู บริหารสถานศึกษากับ วัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จากมากไปหานอย คือ ดานการยอมรับ ดานความมี
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คุณภาพ ดานความไววางใจ ดานการมอบอํานาจ ดานการตัดสินใจ และดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา
ดานความเอื้ออาทร ดานความหลากหลายของบุคลากร ดานความซื่อสัตยสุจริต และดานความมุงประสงคของ
สถานศึกษา โดยผลการวิเคราะหความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ระบุวา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยูใน
ระดับสูง

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการ
ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสรางแรง
บันดาลใจ รองลงมา คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีการ
เสริมสรางกําลังใจแกครูขณะทํางานและเมื่อเผชิญกับปญหาและอุปสรรค อีกทั้งยังสรางและสงเสริมใหครูอุทิศตนเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษารวมกัน เนนใหครูเห็นถึงความสําคัญของงานที่ทําวาเปนสิ่งที่สําคัญและนาภาคภูมิใจ นอกจากนั้น
ผูบริหารสถานศึกษายังสรางและสงเสริมใหครูมีความคิดสรางสรรคในการทํางานอยางอิสระและสงเสริมใหค รู
ปฏิบัติงานดวยความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนที่นาเชื่อถือ นาเคารพ
ยกยอง เลื่อมใส ศรัทธา แกครู มีความเปนกัลยาณมิตร เปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นจากครูทําใหครูเกิดความรูสึก
เต็มใจในการทํางานและคิดวาตนเองมีความสําคัญตอการการทํางาน ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ไมใช
อํานาจการบริหารเพื่อประโยชนสวนตน มีวิสัยทัศน ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการถายทอดความรู เทคนิค ไปสูครู
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ภั ท รกร วงศ ส กุ ล (2554) ได ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงกั บ
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
ดังนี้ ดานการเปนผูสรางแรงดลใจ ดานการเปนผูมีบารมี ดานความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา ดานการเปนผูสราง
ความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล ดานการเปนผูกระตุนใชสติปญญา โดยดานการสรางแรงดลใจนั้นผูบริหาร
สถานศึ ก ษามี ส ว นสํ า คั ญ ในการสร า งแรงดลใจมี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ มากดั ง จะเห็ น ได จ ากการมี ค วาม
กระตือรือรนที่จะทํางานใหมีความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวและการมอบหมายงานตามความสามรถและความสนใจ
ของแตละบุคคลโดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา
อบรม ตลอดจนมอบหมายงานตามความสามรถและความสนใจของแต ล ะบุ คคลพร อ มทั้ ง ให กํา ลั ง ใจและดู แ ล
ผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสวนตัวและการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิทยา ดานธํารงกูล (2546, หนา 261)
กลาววา ผูนําที่มุงการเปลี่ยนแปลงจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสูผูใตบังคับบัญชา คือ มุงการเปลี่ยนแปลงจูงใจให
ผูใตบังคับบัญชาทํางานเพื่อประโยชนขององคการโดยสวนรวมไมใชเพื่อประโยชนสวนตน ดวยการกระตุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเพื่อนําไปสูสิ่งที่ดีกวา ดวยการถามตัวเองอยูตลอดเวลา นอกจากนั้นผูนําการเปลี่ยนแปลง
ยังกระตุนใหผูตาม ปฏิบัติตามความตองการใหบรรลุเปาหมายแนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของผูตาม และพัฒนาตนเองใหใชศักยภาพอยางเต็มที่ดวย
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2. วัฒ นธรรมองค การของสถานศึก ษาระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาในอํ า เภอแมส ายจั ง หวัด เชีย งราย พบว า โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานความมีคุณภาพ ดานการยอมรับ ดานความซื่อสัตย
สุจริต ดานความหลากหลายของบุคลากร ดานความมุงประสงคของสถานศึกษา ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
สถานศึกษา ดานความเอื้ออาทร ดานการตัดสินใจ ดานความไววางใจ และดานการมอบอํานาจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูบริหารสถานศึกษาใหคุณคาและความคาดหวังตอมาตรฐานและคุณภาพในการปฏิบัติงานของครู ใหความสําคัญใน
การสรางบรรยากาศแหงการใหความรวมมือในการทํางานของครูทุกคน ยอมรับแนวความคิดที่ดีและแนวคิดใหม ๆ
ของครู มีการยกยองครูที่ประสบความสําเร็จเพื่อใหครูเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เอาใจใสดูแล ใหความ
ชวยเหลือความเปนอยูดานอื่น ๆ ของครู ทําใหครูเห็นถึงความสําคัญของการเปนเจาของสถานศึกษารวมกันและมี
ความรู สึ ก รั ก และผู ก พั น กั บ สถานศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให ค วามสํ า คั ญ และการยอมรั บ ว า ครู มี ค วามรู
ความสามารถและมีความรับผิดชอบในตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา เกสร (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุ มธานี เขต 1 พบว า ปจ จุ บัน มี การปรั บเปลี่ย นการบริ หารงานของโรงเรีย นและระบบการศึ กษา มี การปฏิ รูป
กระบวนการเรียนรูและประกาศใหโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล ผูบริการจําเปนตองสรางวัฒนธรรมองคการของ
โรงเรียน วัฒนธรรมองคการนั้นผูบริห ารควรเปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการประชุมวางแผน
กําหนดเปาหมาย การใหกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากร ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ระหวางผูบริหาร
ครู และนักเรียน การที่ผูบริ หารเอาใจใสดูแลความเปน อยูการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน สนับสนุนให มี
ความกาวหนา ทําใหเกิดความผูกพันกันและเต็มใจเสียสละเพื่อความสําเร็จของงาน สอดคลองกับแนวคิดของ แพท
เตอรสัน (Paterson, 1988, pp. 50 - 51 cited in Sergiovanni, 1988, pp. 107–109 อางอิงใน กชนิกา พลจันทึก,
2556, น. 35) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมสถานศึกษาวา สถานศึกษาควรเปดโอกาส และยอมรับแนวความคิดที่ดีและ
แนวคิด ใหม ๆ ของครู รวมทั้งการยอมรับในความรูความสามารถและความสําเร็จของผลงานของครูและนักเรียน
เพื่อใหครูเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ใหความสําคัญและเห็นคุณคาของความซื่อสัตยในความมานะพยายาม
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยางเสมอตนเสมอปลายและกําหนดแนวทางใหบุคลากรทุกคนประพฤติปฏิบัติใหเป น
มาตรฐานเดียวกัน ใหคุณคากับความคาดหวังตอมาตรฐาน และคุณภาพในการปฏิบัติงานของครูและนักเรียน มีความ
เชื่อมั่นวา ครูและนักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเองได อีกทั้งใหความสําคัญตอความคิดที่กวางไกล
และสงเสริมความเจริญกาวหนาของบุคลากร เชนเดียวกับแนวคิดของ เพ็ชรี รูปะวิเชตร (2554) ไดเสนอแนวทางการ
สรางวัฒนธรรมองคการไว คือ การกําหนดลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่ตองการขึ้นมาโดยใหมีการกําหนดจาก
วิสัยทัศนและภารกิจขององคการ วิเคราะหชองวางระหวางวัฒนธรรมที่ตองการที่จะทําใหเกิดขึ้นกับวัฒนธรรมที่
เปนอยูในปจจุบัน เมื่อ ไดกําหนดวัฒนธรรมองคการที่สอดคลองกับวิ สัยทัศนองคการเรียบรอยแลว ใหวิเคราะห
ลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่ตองการนั้น มีอยูในองคการของเรา ณ ปจจุบันนี้หรือไม วัฒนธรรมใดบางที่เปน
วัฒนธรรมที่ออนแอ หรือเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน ใหรีบแกไขและทําการประเมินภารกิจในการสรางวัฒนธรรม
องคการ
3. ความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูงกับวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษา กลาวคือ ถาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงก็จะมีวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นในระดับสูง โดยเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ระบุวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
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ผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะเมื่อ
ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํ าการเปลี่ ยนแปลงและสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิ ดกับสถานศึกษาตาม
แนวทางดานตาง ๆ ก็จะสงผลโดยตรงกับกระบวนการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งเปนผูที่มีหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยตรง การที่ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางกําลังใจใหกับครู ปฏิบัติตอครูทุกคนดวย
ความยุติธรรม ใหคําแนะนําที่เปนประโยชน หรือแมแตกระตุนใหครูเกิดความคิดที่สรางสรรค การกระทําเหลานี้จะ
สงผลใหกระบวนการทํางานในสถานศึกษามีระบบระเบียบและสงผลตอคุณภาพงานดวยเชนกัน กลาวคื อ หาก
ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สูงก็จะสงผลตอการมีวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นใน
ระดับสูงในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล องกับผลการวิจัยของ เรียมใจ คูณสมบัติ (2554) ได ศึกษาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่ สงผลตอวัฒนธรรมองคการที่พึงประสงคข องสถานศึกษา อําเภอคลองหลวง สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ
วัฒนธรรมองคการที่พึงประสงคของสถานศึกษา มีความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ
วัฒนธรรมองคการที่พึงประสงคของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดาน มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .01 ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ วั ฒ นธรรมองค ก ารที่ พึ ง ประสงค ข อง
สถานศึกษา อําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ไดแก 4 ปจจัย คือ
ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการกระตุน
ทางปญญา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา วัฒนธรรมองคการทําหนาที่ เชื่อมโยงใหเกิดการผสมผสานระหวาเจตคติ คานิยม
ความเชื่อ กลุมบุคคล วัฒนธรรมองคการเปนลักษณะรวมที่แสดงใหเห็นถึงความเปนเอกภาพ และเอกลักษณของ
องค ก ารหนึ่ ง ๆ อี ก ทั้ ง ยั ง จะส ง ผลต อ ระบบความคิ ด ความเชื่ อ ที่ จ ะมี ต อ การกํ า หนดโครงสร า งองค ก าร และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน การมีวัฒนธรรมองคการทําใหครูหรือบุคลกรเกิดการยอมรับ จึงมีความสัมพันธกับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ที่สรางใหสมาชิกในองคการมีการเพิ่มขีดความสามรถของตน
อย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล ระดั บ กลุ ม และระดั บ องค ก าร ภาวะผู นํ า การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงเป น
กระบวนการที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมในองคการ โดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการสรางวัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษานี้เกี่ยวของกันโดยตรงตอการดํารงอยูของวัฒนธรรมในองคการ โดยวัฒนธรรมองคการเปรียบเสมือนสิ่งที่
หลอมรวมองคการใหเปนหนึ่งเดียว เปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหองคการเกิดการพัฒนา องคการที่ตองการปรับตัวจึง
ตองใชวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดทิศทางขององคการ หากองคการมีวัฒนธรรมที่ไมเหมาะสม จะทําใหวัฒนธรรม
กลายเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงองคการนั้น การจัดการหรือการทําใหองคการมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ขององคการจะกระทําไดสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับผูนําขององคการนั้นเปนสําคัญ ผูนําจะเปนผูสรางความเปลี่ยนแปลง
ใหแ กวั ฒนธรรมขององค การ สอดคล องแนวคิด ของการเสนาะ ติเยาว (2544, หนา 204) กลา วว า ผู นํา การ
เปลี่ยนแปลง คือ ผูนําที่เปลี่ยนแปลงคานิยม ความเชื่อและความตองการของคนอื่นใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น เปนการ
เปลี่ยนผลประโยชนของแตละคนใหเปนผลประโยชนที่ดีขึ้นขององคการ ผูนําการเปลี่ยนแปลงหาวิธีการชวยพัฒนาให
มองในแนวใหม แกปญหาในแนวใหม ทําใหคนกลาทําการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เราใจ และกระตุนใหใชความพยายามที่
มากขึ้นจนบรรลุผลสําเร็จขององคการและมากกวาเปาหมายที่วางไว ผูนําจะทําใหผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกมีความมุงมั่น
เปลี่ยนแปลงความรูสึกที่มุงผลประโยชนตัวเองไปเนนประโยชนขององคการและของกลุม เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายที่
บุคคลในระดับตาง ๆ มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม เพื่อเปลี่ยนแปลงความรูประสบการณใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
จากประเด็นดั งกลา วจึง สรุป ไดวา ถา ผูบริ หารสถานศึกษามีภ าวะผู นําการเปลี่ยนแปลงก็จ ะสงผลตอ วัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษาแนนอน และจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูงอีกดวย
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารสถานศึกษาดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล โดยการมอบหมาย
งานอยางทั่วถึง คํานึงถึงความแตกตางของความรูความสามารถและความเหมาะสมเปนรายบุคคล
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญในการมอบอํานาจการตัดสินใจใหกับครูในสถานศึกษาตามความ
เหมาะสม สรางความเชื่อมั่นใหกับครูในการดําเนินงานกับผลงานที่จะเกิดขึ้น ใหครูเลือกทํางานตามความสามารถ
ความถนัดของตนเอง และผูบริหารสถานศึกษาควรเอาใจใสดูแล ใหความชวยเหลือความเปนอยูดานอื่น ๆ ของครู อัน
จะนําไปสูวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาที่สมบูรณ
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษา ดานความมุงประสงคของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารสถานศึกษาควรประชาสัมพันธหรือ
ชี้แจงใหครูเขาใจวัตถุประสงค นโยบาย ของสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานรวมกัน มีกระบวนการที่ทํา
ใหครูเห็นคุณคาและความสําคัญของวัตถุประสงค นโยบาย มีแนวทางในการดําเนินงานและการประเมินผลการ
ทํางานรวมกันและสรางกระบวนการการตัดสินใจของครูเพื่อการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ภ าวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงราย
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการคํานึงถึงปจเจก
บุคคล เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษา ดานความมุงประสงคของสถานศึกษา เพราะมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันนอยที่สุด
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใหมีการปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธความภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา ดานความมุงประสงคของสถานศึกษา ในทิศทางเดียวกันที่เพิ่ม
มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจาก
บุคคลหลายฝาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่ไดให
ความชวยเหลือ ใหความรู คําแนะนําและคําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส
เปนอยางยิ่ง จนทําใหงานวิจัยมีคุณภาพ
ขอขอบพระคุณ นางอสมาภรณ อักษร รองผูอํานวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก นายวรวัติ กิติ
วงศ รองผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และดร.กฤชฐา พลตรี ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันตนเปา ที่ไ ด
กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนํา ตรวจสอบ แกไข เครื่องมือในงานวิจัยและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาในครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรและผูที่เกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนแมจัน
วิทยาคม อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ที่ไดใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งใน
การเก็บขอมูล และตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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ความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับ
คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดพะเยา
THE RELATIONSHIP BETEWEEN THE ADMINISTRATION BASED ON THAILAND
QUALITY AWARD AND STUDENT CHARACTERISTICS OF WORLD - CLASS
STANDARD SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA
OFFICE 36, PHAYAO PROVINCE
สิทธิชัย หวลอารมณ 1* และ น้ําฝน กันมา 2
18

19

Sitthichai Hual-Arom1* and Namfon Gunma 2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 2) ศึกษาระดับคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดพะเยา จํานวน 257 คนโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา
1. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวมมีการ
บริหารอยูในระดับมาก
2. คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวมมีคุณลักษณะอยูในระดับมาก
3. ความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ผลการวิจัย พบวา
โดยภาพรวมมีระดับความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง
คําสําคัญ: การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห งชาติ คุณลักษณะผู เรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
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Abstract
This research were to study 1) the level of the administration based on Thailand quality award 2) the
level of student Characteristics world - class standard school and 3) the relationship between The administration
based on Thailand quality award and student Characteristics of world - class standard school under the
secondary educational service area office 36, Phayao province.
The sample used in this study by applying the method of stratified random sampling were 257 people
including administrators and teachers in the world - class standard school under the secondary educational
service area office 36, Phayao province. Tools used in the study was a questionnaire measure assessing the five
- level statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and correlation coefficient of
Pearson.
The results revealed that 1) the level of the administration based on Thailand quality award at a high
level 2) the level of student Characteristics world-class standard school at a high level 3) the relationship
between the administration based on Thailand quality award and student Characteristics of world - class
standard school were related at a high level with statistically significant at the .01 level.
Keywords: THAILAND QUALITY AWARD, WORLD - CLASS STANDARD SCHOOL

บทนํา
กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู
(Knowledge-Based Economy) ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําใหประเทศตาง ๆ
ไมสามารถปดตัวอยูโดยลําพัง ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรวมมือใน การปฏิบัติภารกิจและแกปญหาตาง ๆ
รวมกันมากขึ้น สังคมโลกเกิดการลื่นไหลระหวางวัฒนธรรมมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
,2553, หนา A7) การติดตอสื่อสารเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว ทําใหสังคมโลกเต็มไปดวยขอมูลขาวสาร
เชนเดียวกับคนที่ตองคิด วิเคราะห แยกแยะ และเรงรีบในการตัดสินใจ เพื่อใหทันกับเหตุการณในสังคมที่มีความ
สลับซับซอนมากขึ้นจึงเปนเหตุที่นําไปสูสภาวการณของการแขงขนทางเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมระหวาง
ประเทศ จึงเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหหลายประเทศตองปฏิรูปการศึกษา ความจําเปนที่ตองเตรียมคนรุนใหมที่มี
ทักษะและความสามารถในการปรับตัวใหมีคุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตในโลกยุคใหมไดอยางรูเทาทันและ
คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเปนตัวบงชี้ที่สําคัญประการหนึ่งที่แสดงถึงศักยภาพในการแขงขันของแตละประเทศ
ดวย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หนา 1) เพราะการศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
พัฒนาประเทศซึ่งตองเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่นทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2555, หนา A1) และการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษามีการ แขงขันดานคุณภาพมากขึ้น หลักสูตรการ
เรียนการสอนตองปรับใหมีความเปนสากลเพราะการเชื่อมโยงดานการคาและการลงทุน ทําใหตลาดแรงงานใน
อนาคตตองการคนที่มีศักยภาพในหลายดาน โรงเรียนตองหาภาคีเครือขายในการจัดหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร
สมทบหรือหลักสูตรรวมกับสถาบันตางประเทศ เพื่อความเปนสากลของการศึกษา ความสําคัญและความจําเปนของ
ภาษาสากลทั้งนี้ก็เพื่อความไดเปรียบในการติดตอสื่อสาร การเจรจาตอรองในสังคมโลก ตลอดจนการประกอบอาชีพ
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(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 2) สงผลใหการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน
จําเปนตองมีความเปนพลวัต กาวทันกับความเปลี่ยนแปลง
ผลการติดตามการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบวา กระบวนการจัดการ
เรียนรูในโรงเรีย น สวนใหญยังไมส ามารถพัฒ นาผูเรีย นใหเกิด คุณภาพตาม เจตนารมณของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานได (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555, หนา 6) และจากการศึกษาและวิเคราะห
เชิงเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของนานาประเทศ พบวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหความสําคัญกับการเรียนการสอน สาระการเรียนรูมากกวาการใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนดาน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School, W-CSS) จึงเปนนวัตกรรมการ จัดการศึกษา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนํามาใชเปนมาตรการเรงดวนในการยกระดับการจัดการศึกษาของไทย
ให มี คุ ณ ภาพเที ย บเท า สากล โดยมุ ง หวั ง ที่ จ ะให โ รงเรีย นได พั ฒ นาต อ ยอดคุ ณ ลั ก ษณะของผู เรี ย นตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะ เปนพลโลก มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ เปน
เยาวชนไทยรุนใหมเปนผูที่มีความเปนเลิศทาง วิชาการ สามารถสื่อสารไดสองภาษา ลํ้าหนาทางความคิด สามารถ
ผลิตงานไดอยางสรางสรรคและมีจิตรวมรับผิดชอบตอสังคมโลก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2553, หนา 4)
รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award, TQA) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 โดยสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และมีการ บรรจุรางวัลนี้ไวในแผน
ยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 เพื่อ
ผลักดันใหองคกรตาง ๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติไปพัฒนาขีดความสามารถ
ตานการบริหารจัดการ (สถาบันเพิ่มผลผลิต แหงชาติ, 2553, หนา 4) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดนํามาเปนกลไกในการบริหาร จัดการดวยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อใหมีผลการ
ดําเนินการที่เปนเลิศทัดเทียมในระดับมาตรฐานโลก ใน 7 ดานไดแก 1) การนําองคกร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ 3)
การมุงเนนผูเรียนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 5) การมุงเนนครูและ
บุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2555, หนา 6)
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกลาวซึ่งผลการวิจัยจะทําใหไดทราบขอมูลถึงสภาพปจจุบันของการ
ดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อนําไปทบทวนผลการดําเนินงานและการยอมรับความรวมมือตลอดจนการเรียนรูของทุก
คนในองคกรซึ่งเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติ โดยการรวมคิด
รวมทํา ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางานเพื่อยกระดับขีดความสามารถและ มาตรฐานการทํางานของตน
ของสว นรวมและเมื่ อปฏิ บัติ กัน ทั่วทั้ งโรงเรีย นก็ จะทําใหก ารดําเนิน งานตามวั ตถุ ประสงคนั้ นประสบความสํา เร็ จ
สามารถยกระดับคุณภาพของโรงเรียนใหไดรับการยอมรับในระดับมาตรฐานโลกและสงผลใหโรงเรียนผลิตผูเรียนที่มี
คุณภาพและมีศักยภาพเทียบเคียงผูเรียนในระดับสากล อันจะเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติสูงสุดสืบไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา (2) ศึกษาระดับคุณลักษณะ
ของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา (3 )
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ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ
1) การนําองคกร
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ
3) การมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
4) การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู
5) การเนนบุคลากร
6) การจัดการกระบวนการ
7) ผลลัพธ

คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
1) เปนเลิศทางวิชาการ
2) สื่อสาร 2 ภาษา
3) ล้ําหนาทางความคิด
4) ผลิตผลงานอยางสรางสรรค
5) รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก

สมมติฐานการวิจัย
1. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา อยูในระดับมาก
2. คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดพะเยา อยูในระดับมาก
3. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา มีความสัมพันธกัน

วิธีการศึกษา
กับคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดพะเยาประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จํานวน 772 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยใชขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จ ของเครจซี่และมอรแกน
Krejcie and Morgan (1970) ไดกลุมตัวอยาง 257 คน และนําไปเทียบสัดสวนแตละโรงเรียนโดยการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดย พิจารณาภายใต
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหสอดคลองกับคําจํากัด
ความในการวิจัยที่ไดกําหนดไวแบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ แบบสอบถาม
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง/หนาที่ และประสบการณในการทํางาน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จํานวน 42 ขอ
เปนแบบสอบถามมาตรวัดประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จํานวน 19 ขอ เปนแบบสอบถาม มาตรวัดประเมินคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert Scale)
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) ขอมูลที่เกี่ยวกับระดับของการบริหาร
ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ โรงเรียนมาตรฐานสากลและระดับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
นั้น วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหหาความสัมพันธโดยหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Corelations Coefficient)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา สวนใหญเปนหญิง และอายุอยูระหวาง 41 – 50 ป ระดับการศึกษาเปน
วุฒิปริญญาตรี และเปนครูผูสอนมีประสบการณการทํางานสวนใหญมีประสบการณ 16 ปขึ้นไป
2. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัย พบวา การ
บริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ทั้ง 7 ดาน โดยภาพรวมมีการบริหารอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว เชนเดียวกับทุกรายดานที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีการ
บริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากลสูงสุดคือ ดานการนําองคกรมีระดับการ
บริหารอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ มีการบริหารอยูในระดับมาก และดานที่มีการ
บริหารต่ําสุดคือ ดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู มีระดับการบริหารอยูในระดับมาก
ด า นการนํ า องค ก ร พบว า การบริ ห ารโรงเรี ย นตามแนวทางรางวั ล คุ ณ ภาพแห ง ชาติ โ รงเรี ย น
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการบริหารอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ผูบริหารโรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ ของโรงเรียนจากการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของจากการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก มีระดับ
การปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารโรงเรียนกํากับดูแลสื่อสารและสรางความความรักและผูกพันที่ดีกับ
บุคลากรในโรงเรียน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอที่มีระดับการปฏิบัติต่ําสุดคือ ผูบริหารโรงเรียนสราง
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู กระตุนใหเกิดการปฏิบัติตามระเบียบ / แนวปฏิบัติ/ ขอกฎหมายและมีจริยธรรม มี
ระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ดานการวางแผนเชิง กลยุท ธ พบวา ระดับ การปฏิบัติ การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุ ณภาพ
แหงชาติโ รงเรี ยนมาตรฐานสากลในสัง กัดสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดย
ภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ผูบริหาร
กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายที่ใชในการ ติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการ มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับ
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มาก รองลงมาคือ ผูบริหารโรงเรียนกําหนดกลยุทธแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการเพื่อใหสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน พันธกิจ ที่ตั้งไวเพื่อนําไปสูโรงเรียนมาตรฐานสากล มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอที่มีระดับการ
ปฏิบัติต่ําสุดคือ ผูบริหารโรงเรียนมีการสื่อสารและถายทอดแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติทั่วทั้งโรงเรียน มีระดับการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก
ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง
รางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
พะเยา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ
โรงเรียนจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ และบริการ แหลงเรียนรูที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียน มีระดับระดับ
การปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีหลักสูตร/กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนรู เพื่อ พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามที่กําหนด มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอ
ที่มีระดับการปฏิบัติต่ําสุดคือ โรงเรียนจัดระบบบริการ การเขาถึงขอมูลขาวสารการใหบริการ การรับฟง การรับขอ
รองเรียนโดยเปดชองทางเลือกหลากหลายชองทางที่สะดวกรวดเร็ว มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู พบวา ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง
รางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
พะเยา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ
โรงเรียนวิเคราะหขอมูลจากแผนงานและสารสนเทศที่จะนําไปติดตามผลการดําเนินของโรงเรียน มีระดับระดับการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนสื่อสารผลการวิเคราะหและทบทวน ใหบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน
รับรู เขาใจในผลการวิเคราะห และนําไปใชในการปฏิบัติ มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอที่มีระดับการ
ปฏิบัติต่ําสุดคือ โรงเรียนนําผลการวิเคราะหมาคนหาปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ มีระดับระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก
ดานการมุงเนนบุคลากร พบวา ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมี
ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ผูบริหารโรงเรียน
จัดทําแผนการพัฒนาความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรทั้งโรงเรียนเพื่อเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
และผู บริ ห ารโรงเรี ยนจั ด ระบบการยกย องชมเชย การให ร างวั ล โดยกํ า หนดหลั ก เกณฑ ให ส อดคล อ งกั บผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติการประจําป โดยยึดหลักคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ ผูบริหารโรงเรียนกํากับดูแลและสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคลากรเพื่อสรางความรักและผูกพัน
ของบุคลากรในโรงเรียน มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอที่มีระดับการปฏิบัติต่ําสุดคือ ผูบริหารนําผล
การวิเคราะหขอมูลจากผลการดําเนินงานมาปรับปรุงแกไขกําหนดเปนนโยบาย มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก
ดานการจัดการกระบวนการ พบวา ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพ
แหงชาติโ รงเรี ยนมาตรฐานสากลในสัง กัดสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดย
ภาพรวมมีระดับ การปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ โรงเรียน
ออกแบบระบบงาน ที่ครอบคลุมภารกิจทุกดาน คือ บริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไปโดยมุงเนนนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนําสูการบรรลุวิสัยทัศน มีระดับระดับการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนจัดการกระบวนการทํางานไปสูการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความแตกตางของการ
- Proceedings -

1079

เรี ย นรู แ ละศั ก ยภาพของนั กเรี ย น มี ร ะดั บ ระดั บ การปฏิบั ติ อ ยูใ นระดั บ มาก และข อที่ มี ร ะดั บ การปฏิบั ติ ต่ํ าสุ ด คื อ
โรงเรียนจัดระบบการควบคุมและตรวจสอบการทํางานทุกขั้นตอน ไดแก การควบคุมคุณภาพ การควบคุมตนทุนและ
ทรัพยากร การควบคุมความเสี่ยง และการสูญเสียและการควบคุมระยะเวลา มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ดานผลลัพธ พบวา การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการบริหารอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ โรงเรียนมีการประเมินผลการดําเนินงานดานงบประมาณ
และการเงิน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีการประเมินผลการดําเนินงานดานการเรียนรู
ของผูเรียน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอที่มีระดับการปฏิบัติต่ําสุดคือ โรงเรียนมีการจัดทําสารสนเทศ ที่
แสดงถึงมีการประเมิน ตัวชี้วัดผลการดําเนินการในทุกดาน มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3. คุ ณ ลั ก ษณะผู เ รี ย นโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ผลการวิ จั ย พบว า คุ ณ ลั ก ษณะผู เ รี ย นโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ทั้ง 5 ดาน มีคุณลักษณะอยู
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีระดับคุณลักษณะมากที่สุดคือ
ดานรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก มีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานล้ําหนาทางความคิดและ
ดานผลิตงานอยางสรางสรรค มีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก และดานที่มีระดับคุณลักษณะนอยที่สุดคือ ดาน
สื่อสาร 2 ภาษา มีระดับคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง
ดานเปนเลิศทางวิชาการ พบวา คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณลักษณะมากที่สุดคือ นักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศไดในอัตราที่สูงขึ้น มีระดับคุณลักษณะในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนมีความสามารถ
ความถนัดเฉพาะทางในการ แขงขันในภาค ระดับชาติ เปนที่ประจักษ มีระดับคุณลักษณะในระดับมาก และขอที่มี
ระดับคุณลักษณะนอยที่สุดคือ นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถายโอนกับ สถานศึกษาระดับตาง ๆ ในตางประเทศ
ได มีระดับคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง
ดานสื่อสาร 2 ภาษา พบวา คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณลักษณะมากที่สุดคือ นักเรียนใชภาษาอังกฤษหรือ ภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพื่อการ
สื่อสารได มีระดับคุณลักษณะในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนสามารถนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่นได มีระดับคุณลักษณะในระดับมาก และขอที่มีระดับคุณลักษณะนอยที่สุดคือ นักเรียนสอบผาน
การวัดระดับความสามารถทางภาษา จากสถาบันในประเทศหรือนานาชาติ มีระดับคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง
ดานล้ําหนาทางความคิด พบวา คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณลักษณะมากที่สุดคือ นักเรียนมีผลงาน / โครงงาน / กิจกรรม ที่แสดงถึง กระบวนการใน
การพัฒนาการคิด วิเคราะห กลา ตัดสินใจและเผชิญความเสี่ยง มีระดับคุณลักษณะในระดับมาก รองลงมาคือ
นักเรียน มีความใฝรูใฝเรียน คิดสรางสรรค มีเหตุผลและการวางแผนจัดการสูเปาหมายที่ตั้งไว มีระดับคุณลักษณะใน
ระดับมาก และขอที่มีระดับคุณลักษณะนอยที่สุดคือ นักเรียนสามารถสรางสรรคความคิดใหม ๆ โดยการคิดวิเคราะห
สังเคราะห และประเมินคา การนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการใหสําเร็จ เพื่อประโยชนตอตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ มีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก
- Proceedings -

1080

ดานผลิตงานอยางสรางสรรค พบวา คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณลักษณะมากที่สุดคือ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และนําเทคโนโลยีมาใช
ในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคผลงาน มีระดับคุณลักษณะในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนสามารถนําเสนอ
ผลงานในรูปแบบเอกสาร เผยแพรผลงาน โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีระดับคุณลักษณะในระดับมาก และขอที่มี
ระดับคุณลักษณะนอยที่สุดคือ นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค การออกแบบ เขาแขงขันในเวทีระดับภาค
ระดับชาติ หรือนานาชาติ มีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก
ดานรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก พบวา คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณลักษณะมากที่สุดคือ นักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองดี มีจิต
สาธารณะ มีสํานึกในการบริการสังคม มีระดับคุณลักษณะในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนมีความรูและเขาใจใน
ความหลากหลายทาง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและของ ตางประเทศ มีระดับคุณลักษณะในระดับ
มาก และขอที่มีระดับคุณลักษณะนอยที่สุดคือ นักเรียนมีความตระหนักรูในสภาวการณของโลก สามารถเรียนรูและ
จัดการกับสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลง มีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก
4. ความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ผลการวิจัย พบวา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการบริ ห ารโรงเรี ย นตามแนวทางรางวั ล คุ ณ ภาพแห ง ชาติ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะผู เรี ย นโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับ
ความสั ม พั น ธ กั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .01 และมี ค า ความสั ม พั น ธ อ ยู ใ นระดั บ สู ง เมื่ อ พิ จ ารณา
ความสัมพันธเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความสัมพันธสูงสุดคือ การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ ดานผลลัพธกับคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล คุณลักษณะเปนเลิศทางวิชาการ รองลงมา
คื อ การบริ ห ารโรงเรี ย นตามแนวทางรางวั ล คุ ณ ภาพแห ง ชาติ ด า นผลลั พ ธ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู เรี ย นโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล คุณลักษณะสื่อสาร 2 ภาษา และดานที่มีความสัมพันธต่ําสุดคือ การบริหารโรงเรียนตามแนวทาง
รางวัลคุณภาพแหงชาติ ดานการนําองคกรกับคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล คุณลักษณะสื่อสาร 2
ภาษา

สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีตอ
ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากลและคุณลักษณะ
ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดพะเยา ตลอดจนความสัมพันธระหวางระดับการปฏิบัติบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัล
คุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดพะเยา และตัวแปรที่สงผลตอคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ ควรแก
การนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้
1. ระดับการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จากผลการวิจัย พบวา มีระดับปฏิบัติตามความ
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คิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารนําเกณฑการประเมินตามที่สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติกําหนดไปเปนกลไกใน
การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพของโรงเรียน มีการกําหนดวิสัยทัศน คานิยม การวิเคราะหปจจัยทั้งปจจัยภายใน
และป จ จั ย ภายนอก การกํ า หนดผลการดํ า เนิ น การให บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น การจั ด ทํ า วั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง กลยุ ท ธ แ ละ
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนมาตรฐานสากล การถายทอดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ
การจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอที่จะทําใหแผนปฏิบัติการบรรลุความสําเร็จ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการสราง
ความผูกพันกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางหลักสูตรและกระบวนการบริหารหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนมี
คุณลักษณะตามที่โรงเรียนกําหนด การบริหารจัดการเกี่ยวกับ การเลือก การรวบรวม การวิเคราะห และการปรับปรุง
ขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงาน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงาน
การจัด ทํา แผนการเตรี ยมความพรอ มตอ การเปลี่ย นแปลงพั ฒนาความสามารถและ สมรรถนะของบุ คลากรทั้ ง
โรงเรียนและการจัดการบุคลากร การสรางความผูกพันและความสามัคคีใหครูและบุคลากรเกิดความมุงมั่นในการ
ทํางานอยางเต็มศักยภาพ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการกําหนดกระบวนการหลักหลักไดแก การจัดทําหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน ระบบชวยเหลือดูแลนักเรียน การพัฒนาบุคลากร จัดการกระบวนการทํางานไปสูการปฏิบัติ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนและปรับปรุงในดานที่สําคัญ ไดแก ผลลัพธดาน
การเรียนรูของผูเรียน ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดเสีย ผลลัพธดานงบประมาณและการเงิน ผลลัพธ
การมุงเนนครูและบุคลากร ผลลัพธประสิทธิผลของกระบวนการ ผลลัพธการนําองคกร ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัย
สอดคลองกับงานวิจัยของปาณิสรา สิงหพงษ (2555, หนา 106) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารตามแนวทาง
รางวัลคุณภาพแหงชาติที่สงผลตอการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนไดสรางความตระหนัก และชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสูความ
เปนมาตรฐานสากล ใหแก ครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ ไดรับทราบอยางทั่วถึง มีการรวมพันกําหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจ เปาประสงค และคานิยม รวมทั้งภารกิจ หลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับ สูโรงเรียนมาตรฐานสากล
การถายทอดขอมูลสําคัญไปสู การปฏิบัติเพื่อใหครูและบุคลากรมีความเขาใจในทิศทางการดําเนินงานไปในแนวทาง
เดียวกันและสมบัติ นพรัก (2548 อางถึงใน สุรศักดิ์ ปาเฮ, ออนไลน) ที่ไดกลาวไววาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการจัด
การศึ ก ษา ซึ่ง มี ทั้ง ป จ จั ยที่ ส ง ผลโดยตรงและป จจั ย ที่ ส ง ผลทางอ อ ม หากพิ จ ารณาถึง ป จ จั ย ที่ ส งผลต อ คุ ณ ภาพ
การศึกษาจะเห็นไดวาปจจัยที่สงผลมากที่สุดคือครู กระบวนการเรียนการสอน และนักเรียน การจัดอันดับการทดสอบ
การวั ดผลประเมิ นผล จึง เป นผลลั พธ ที่แ สดงคุ ณ ภาพที่ แท จริ งและวิลั ยพรณ เสรี วัฒ น (2555) ได ทํา การวิ จั ย
การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลพบวา การปฏิบัติตามแนวทางนโยบายการพัฒนาโรงเรียน
สูมาตรฐานสากลมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และ ดานการปฏิบัติตามองคประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวดมี
การปฏิบัติอยูในระดับมากรวมทั้งอัญชลี ประกายเกียรติ(2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย การพัฒนาระบบการบริหาร
คุณภาพ ภายในสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศของบัลดริจ
เปนฐาน พบวา มีระดับการปฏิบัติตามองคประกอบคุณภาพอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ผลการวิจัยพบวา ดานการนําองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด นี้อาจเปน
เพราะผูบริหารโรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน คานิยม การวิเคราะหปจจัยทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การ
กําหนดผลการดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียนโดยมุงเนนการสรางคุณคากับนักเรียนและผูมีสวนได
สว นเสีย รวมทั้ งระบบธรรมาภิบ าลของโรงเรีย น ความรั บ ผิด ชอบต อ ชุม ชน วิ ธี การที่ ผูบ ริ หารสื่ อสารกั บครูแ ละ
บุคลากร การสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระตุนและสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและวิธีปฏิบัติที่
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แสดงถึงความเปนพลเมืองดี การประเมินและทบทวนผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อนําขอมูล
มาปรับปรุงพัฒนาสอดคลองกับงานวิจัยปาณิสรา
สิงหพงษ (2555, หนา 109) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติที่สงผล
ตอการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบวา โดยภาพรวมและรายขอ ดานการนําองคกรมีการปฏิบัติอยูระดับมาก โดย เห็นวาผูบริหารกําหนดคานิยมใน
การทํางาน ใหมีความสอดคลองดับวิสัยทัศนและพันธกิจของ โรงเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมากสุด แสดงใหเห็น
วาผูบริหาร มีวิสัยทัศนและสามารถนําโรงเรียน สูการเปนมาตรฐานสากล ซึ่งเปนตัวชี้วัดคุณภาพของผูบริหารตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและสอดคลองกับแนวคิดของวีระยา
จะสาร (2553, 72) ที่กลาววา ความเขาใจในการดําเนินงานตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาตินั้น ผูนํา
องคกรตองสราง วัฒนธรรมองคกรที่ดี มีมาตรฐานในการดําเนินงานที่ชัดเจน ตองสรางขวัญและกําลังใจที่จะทําให
ทีมงานเกิดการมุงมั่นปฏิบัติงานเพื่อไปสูเปาหมายเดียวกัน สวนขอที่ผูบริหารสรางบรรยากาศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู
กระตุนใหเกิดการปฏิบัติตามระเบียบ/ แนวปฏิบัติ/ ขอกฎหมายและมีจริยธรรมมี ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยสุด
นั้น ผูบริหารควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีธรรมาภิบาล และมีจริยธรรม สรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู
สรางศรัทธา โดยเปนแบบอยางที่ดีในการ ปฏิบัติงานตามคานิยมของโรงเรียน สงเสริมและกําพับใหบุคลากรทํางาน
อยางถูกตอง ตามระเบียบ ขอบังคับ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ กํากับดูแลและดําเนินการตอการ
ประพฤติปฏิบัติที่ขัดตอการระเบียบ ขอบังคับ และหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
สวนดา นที่ มีค าเฉลี่ ยต่ํ าสุ ด ได แก ด านการวั ด การวิ เคราะห และการจัด การความรู ซึ่ งโรงเรี ยนควรให
ความสําคัญการบริหารจัดการเกี่ยวกับ การเลือก การรวบรวม การวิเคราะห และการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใน
การดําเนินงาน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงาน นําผลการวิเคราะห
มาทบทวนเพื่อหาจุดบกพรองการปฏิบัติงานแลวคนหาปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ สื่อสารผลการวิเคราะหและ
ทบทวน ใหบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนรับรู เขาใจในผลการวิเคราะห และนําไปใชในการปฏิบัติ การผลักดันใหเกิด
การปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนของโรงเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของปาณิสรา สิงหพงษ
(2555, หนา 108) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง
การบริ ห ารตามแนวทางรางวั ล คุ ณ ภาพแห ง ชาติ ที่ส ง ผลต อ การเป น โรงเรี ย นมาตรฐานสากลในสั ง กั ด
สํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมและรายขอดานดานการวัด
การวิเคราะหและการจัดการความรู โรงเรียนควรใหความสําคัญกับการเลือก การรวบรวมขอมูลของโรงเรียนอยาง
รอบดาน และใชขอมูล สารสนเทศที่สอดคลองและเชื่อมโยงกัน ใชขอมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ ทบทวนปรับปรุง
ระบบ การวัดผล การวิเคราะหเพื่อชวยทบทวนผลการดําเนินงาน
2. ระดับคุณลักษณะคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จากผลการวิจัย
พบวา มีระดับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลตามความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
การเรียนผานการประเมินระดับชาติ อยูในระดับดี เปนที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ มีความสามารถเฉพาะทางเปน
ที่ประจักษ สามารถ เขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศในอัตราที่สูงขึ้น
มีผลการเรียนที่สามารถถายโอนกับสถานศึกษาระดับตาง ๆ ในนานาชาติได ผูเรียนมีทักษะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ
ใชภาษาสื่อสาร ไดดีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ มีความสามารถเปนที่ยอมรับจากสถาบัน
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ทางภาษาตาง ๆ ผูเรียนมีความใฝรูใฝเรียน คิดสรางสรรค มีเหตุผลและการวางแผนจัดการสูเปาหมายที่ตั้งไว รูจักคิด
วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา การนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการใหสําเร็จ การสรางสรรคความคิดใหม ๆ
เพื่อประโยชนตอตนเองสังคมและประเทศชาติ กลานําเสนอความคิดที่สรางสรรคและแตกตาง สามารถปรับตัวใน
สถานการณตางๆไดดี มีผลงาน การประดิษฐคิดคน สรางสรรคงาน ออกแบบผลงานเขาแขงขันในเวทีระดับภาค
ระดับชาติและนานาชาติ ใชเทคโนโลยี ในการเรียนรู ออกแบบ สื่อสาร นําเสนอ เผยแพร แลกเปลี่ยนผลงานไดใน
ระดับชาติและนานาชาติ ผูเรียนมีความตระหนักรูในสภาวการณของโลก สามารถเรียนรูและจัดการกับสภาวการณที่มี
ความซับซอน และตระหนักถึงความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและของนานาชาติ
มีค วามรั บ ผิด ชอบตอ สัง คมและเปน พลเมือ งดี สามารถจั ดการและควบคุม การใช เทคโนโลยี เพื่ อ สง เสริ มใหเกิ ด
ประโยชนตอสาธารณะ มีจิตสาธารณะ มีสํานึกในการบริการสังคมและอุดมการณประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคม
โลกสอดคลองกับงานวิจัยของปาณิสรา
สิงหพงษ (2555, หนา 112) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติที่สงผล
ตอการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัย
พบวา การเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีความรูความเขาใจในแนวทางและเปาหมายการ ดําเนินงานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะเปนพลโลก มีการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล วิชาการ มีกระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนให ผูเรียนมีทักษะในการ
คนควา แสวงหาความรู สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค มีทักษะชีวิต รวมมือในการทํางานกับผูอื่น และ
สื่อสารอยางมีประสิทธิผล สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ คือ เปน เลิศวิชาการ (Smart) สื่อสาร 2 ภาษา
(Communicator) ล้ําหนาทางความคิด (Thinker) ผลิตงานอยาง สรางสรรค (Innovator) และรวมกันรับผิดชอบตอ
สังคมโลก (Global Citizenship)และ ปรารถนา หยกสตาร และคณะ (2554, บทคัดยอ) ไดทํา การศึกษาระดับความพึง
พอใจการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล” ปการศึกษา 2554 พบวา ดาน
คุณลักษณะผูเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากรวมทั้งวิลัยพรณ เสรีวัฒน (2555, บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัย การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ดานผลผลิต พบวา ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานความเปนเลิศวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิต งาน
อยางสรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานเมื่อพิจารณาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ผลการวิจัยพบวา ดานรวมกันรับผิดชอบ
ตอสังคมโลก มีระดับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด นี้อาจเปนเพราะดาน
รว มกั นรั บผิ ด ชอบต อสั ง คมโลก ผู เรี ยนมีค วามตระหนัก รู ในสภาวการณข องโลก สามารถเรี ยนรูแ ละจั ดการกั บ
สภาวการณที่มีความซับซอน และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและ
ของนานาชาติ มีความรับผิดชอบตอ สังคมและเปนพลเมืองดี สามารถจัด การและควบคุมการใชเทคโนโลยีเพื่ อ
สงเสริมใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ มีจิตสาธารณะ มีสํานึกในการบริการสังคมและอุดมการณประชาธิปไตย
สังคมไทยและสังคมโลกสอดคลองกับงานวิจัยของปาณิสรา สิงหพงษ (2555, หนา 112) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การ
บริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติที่สงผลตอการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัย พบวา ดานรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก มีคาเฉลี่ยสูงสุด อาจ เปน
เพราะโรงเรียนมีการจัดการเรียนรูสาระเพิ่มเติมความเปนสากลรายวิชาโลกศึกษา ที่เนนการเรียนรู เชิงประจักษจาก
การปฏิบัติกิจกรรม โดยมุงใหมีการพัฒนาการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณที่เกี่ยวของกับประเด็นหรือเรื่องราว
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ระดับโลก เพื่อใหมีความตระหนักรูในภาวการณของโลก มีความรู และความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งไทยและของ นานาชาติ สามารถวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจและสังคม มี ความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองดี
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานสื่อสาร 2 ภาษา มีระดับคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง อาจเปน
เพราะผูเรียนขาดทักษะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ ใชภาษาสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศ
อื่น ๆ ยังขาดการทดสอบและการยอมรับจากสถาบันภาษาตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของปาณิสรา สิงหพงษ
(2555, หนา 113) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติที่สงผลตอการเปนโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัย พบวา ดานสื่อสาร 2
ภาษา มีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่น ๆ อาจเปนเพราะหลักสูตรและการสอนเปน ภาษาอังกฤษ (English Program) หรือ
หลักสูตรที่สงเสริมความเปนเลิศตอบสนองตอความถนัดและ ศักยภาพตามความตองการของผูเรียน เชน ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุน ที่เปดสอนเฉพาะบางระดับหรือเฉพาะกลุมจึงทําใหสัดสวนผูเรียนมีนอยกวาหลักสูตรและการสอนทั่วไป
ซึ่ ง เป น ผู เ รี ย นที่ ก ลุ ม ใหญ ก ว า และ อาจไม มี ทัก ษะความสามารถด า นภาษาเที ย บเท า หลั ก สู ต รและการสอนเป น
ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตร เฉพาะทาง สงผลใหผลความสามารถดานภาษาโดยภาพรวมของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยนอย
กวาดานอื่น ๆ และปรารถนา หยกสตาร และคณะ (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย ความพึงพอใจการจัด การศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนตะกั่วปา "เสนานุกูล" ปการศึกษา 2554 พบวา นักเรียนสามารถสอบผานการ
วัดระดับความสามารถทางภาษาจาก สถาบันภาษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด รวมทั้งวิลัยพรณ เสรีวัฒน (2555) การประเมิน
เชิงระบบโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล มีจุดมุงหมายเพื่อสืบคนหาขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางป 2553-2554 ตาม
องคประกอบ 5 พบวา ครูผูสอนและผูบริหารขาดความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา
มีความสัมพันธกัน คลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ในภาพรวมมีคา
ความสัมพันธพันอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ไดแก 1) การนํา
องคกร 2) การ วางแผนเชิงกลยุทธ 3) การมุงเนนที่ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะหและการ
จัดการความรู 5) การมุงเนนบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ มีความสอดคลองกับบทบาท
ภารกิจและการดําเนินงานของโรงเรียน และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน สงผลให
โรงเรียนสามารถดําเนินงาน โดยมุงเนนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนจึงทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 1) เปนเลิศวิชาการ 2) สื่อสาร 2 ภาษา 3) ล้ําหนาทางความคิด 4) ผลิตงานอยาง
สรางสรรค และ 5)รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลกสอดคลองกับงานวิจัยของปาณิสรา สิงหพงษ (2555, หนา 114) ที่
ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติที่สงผลตอการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
สังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัย พบวาการบริหารตามแนวทาง รางวัล
คุณภาพแหงชาติมีความสอดคลองกับบทบาทภารกิจและการดําเนินงานของโรงเรียน และ เกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เหมือนโรงเรียนมีคัมภีรชี้นํา การเดินทาง ของโรงเรียนสูความเปนเลิศ ทําให
โรงเรียนไดประเมินตนเอง เห็นโอกาสในการปรับปรุง วิธีการ ดําเนินการ ขีดความสามารถ โดยมุงเน นเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน มีการสื่อสารและแบงปน สารสนเทศวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระหวางกัน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) จึงทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ เปนเลิศ
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วิชาการ (Smart) สื่อสาร 2 ภาษา (Communicator) ล้ําหนาทางความคิด (Thinker) ผลิตงานอยางสรางสรรค
(Innovator) และ รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก (Global Citizenship)และรังสรรค นกสกุล, บุญเรือง ศรีเหรัญ และ
จุไร โชคประสิทธิ์ (2555, 61-62) ไดทําการวิจัย การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบที่สงผล
ตอการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และไดอภิปรายผลไววา องคประกอบที่มีผลทางตรงกับการบริหารระบบ
คุณภาพและ การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 1) ดานธรรมาภิบาล องคประกอบของคุณภาพ ในดานภาวะ
ผูนําและกลยุทธ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ทีมงาน ลูกคาและผูมีสวนเกี่ยวของ มีความสอดคลองและสัมพันธ
กับองคประกอบของระบบบริหารคุณภาพ ทั้ง 7 หมวด 2) ดานองคกรแหงการ เรียนรู คือ โครงสราง วิสัยทัศน กล
ยุทธ และวัฒนธรรมองคกร จะมีความสอดคลองและสัมพันธกับ การบริหารระบบคุณภาพเรื่องคานิยม 11 ประการ
ของการบริ ห ารตามเกณฑ ร างวั ล 3)ด า นการบริ ห าร ระบบคุ ณ ภาพมี ผ ลทางตรงต อ การบริ ห ารงานโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล โดยเนนการบริหารคุณภาพโดยรวมตามแนวคิดของ TQM และ 4) ดานการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีผลทางตรงตอการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. จากผลการวิจัยการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติที่สงผลตอคุณลักษณะของผูเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา พบวาระดับการ
ปฏิบัติของการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรูมี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงาน และการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงาน นําผลการวิเคราะหมาทบทวนเพื่อหาจุดบกพรอง
การปฏิบัติงานแลวคนหาปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ สื่อสารผลการวิเคราะหและทบทวน ใหบุคลากรทุกระดับใน
โรงเรียนรับรู เขาใจ ในผลการวิเคราะห และนําไปใชในการปฏิบัติ การผลักดันใหเกิดการปรับ ปรุงการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน ของโรงเรียน
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย–พะเยา) ควรดําเนิน การสงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความตระหนักและความเขาใจในการดําเนินงานตามแนวทางรางวัล
คุณภาพแหงชาติ โดยยึดคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนสําคัญ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะสงผลใหการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติมีความยั่งยืนสงผล
ใหผูเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ศึกษาภาวะผูนําของการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติที่สงผลตอคุณลักษณะ
ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติที่สงผลตอ
คุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
พะเยา ฉบั บ นี้ สํ าเร็ จลุ ล วงไดด ว ยดี ด ว ยความอนุเคราะหจ าก ดร.น้ํ าฝน กัน มา อาจารย ที่ ปรึ ก ษาที่ ได ก รุณ าให
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คําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จ
เรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายพิเชษฐ สมฤทธิ์ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม นายบรรจง
คิดดี รองผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และ ดร.รุงทิวา กองสอน ผูชวยคณบดีวิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จน
ทําใหการวิจัย ในครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจน
ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุมโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดพะเยาทุกโรงเรียน ที่ใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 2) ศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่
สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารและครูโรงเรียนในศูนยเครือขายการศึกษาตําบลปอ
จํ า นวน 155 คน ได ม าโดยการสุ ม จากตารางสํ า เร็ จ รู ป ของเครซี่ แ ละมอร แ กน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงเปน 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นตอนที่ 2 เทากับ .95 ตอนที่ 3 เทากับ
.98 วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป วิ เคราะห ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
ผลการศึกษาพบวา
1) ป จ จั ย บางประการที่ ส ง ผลต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2) การบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา
โดยรวมและแตละงานอยูในระดับมาก
3) ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกปจจัยมีความสัมพันธทางบวก
กับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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คําสําคัญ: ความสัมพันธ ปจจัยที่สงผล การบริหารงานวิชาการโรงเรียน

Abstract
The objective of this research were 1) to study some factors affecting the academic administration of
school under The Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4 2) to study the academic administration of
school under The Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4 3) to study the correlation between some
factors affecting to academic administration of school under The Chiangrai Primary Educational Service Area
Office 4
The sampling group consisted of 155, administrators and teachers of school under The Por Commune
Educational Center selected by random sampling by using Crazy and Morgan table. The research instrument
was a 5 level-rating scales questionnaire with the reliabilities of parts 2 and 3 were .95 and .98 respectively.
The statistical techniques employed in data analysis were percentage, mean, standard deviation and Pearson
Product-Moment Correlation Analysis by using the computer program.
The results of this research were as follows:
1) The some factors affecting the academic administration of school under The Chiangrai Primary
Educational Service Area Office 4 was overall at a high level for whole and individual factors.
2) The academic administration of school under The Chiangrai Primary Educational Service Area Office
4 was at a high level for whole and individual tasks.
3) The correlation between some factors affecting to academic administration of school under The Chiangrai
Primary Educational Service Area Office 4 had a positive correlation with academic administration at .01 level of
significance.
Keywords: Correlation, Factors affecting, Academic administration

บทนํา
โลกยุคปจจุบันเปนโลกยุคโลกาภิวัตน ที่เต็มไปดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการเลื่อนไหลของ
วั ฒ นธรรมอย า งไร พ รมแดน โดยขาดความรอบรู ที่จ ะเป น ภู มิ คุ ม กั น ในการกลั่ น กรองที่ ดี ได ส ง ผลกระทบทํ า ให
สังคมไทยเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม ไมมี ความสมดุ ลด านสังคม มีช องว างระหวา งคนจนคนรวย เกิ ดชอ งว างทาง
การศึกษาระหวางสังคมเมืองและสังคมชนบท (กรุงเทพมหานคร:สํานักนโยบายแผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สกศ, 2545, หนา 4-5)
แมวาสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป แตสิ่งที่ทําใหสังคมไทยอยูอยางสงบสุขได คือ การศึกษาเพราะการศึกษาเปน
ปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติรวมทั้งคุณธรรมของบุคคล สังคม และบานเมือง
ใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนและเหมาะสมในทุก ๆ ดานสังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่ดี
สามารถดํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไวและพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด (พระบรมราโชวาท
2524, หนา 305)
ดังนั้น การศึกษาจึงเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการดํารงอยูในสังคม ไดอยางเหมาะสมรวมใชองค
ความรูในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม อยางเต็มความสามารถภายใตองคความรูอยางมีเหตุผล เพื่อใหการจัด
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การศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําคูมือ
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลใหกับสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาไดใชเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 โดยไดกําหนดขอบขายการบริหารงานแบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารวิชาการ ดานการ
บริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารทั่วไป โดยดานการบริหารวิชาการ แบงออกเปน 12 ดาน
ประกอบดวย ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล
และเที ย บโอนผลการเรี ย น ด า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา ด า นการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน ดานการประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
งานดานการบริหารวิชาการ เปนงานที่ผูบริหารตองใหความสําคัญมากที่สุด Edward W. Smith and others,
1971, หนา 170) และตองดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษาที่ตั้งไว การบริหารงานวิชาการจึงมีสวน
เกี่ยวของหลายปจจัย ดังมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ไดกลาววา การมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยที่
มีความสมดุลทั้งรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอ
การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพโดยมีปจจัยที่สําคัญประกอบดวย 8 ดาน คือ ดานผูบริหาร ดาน
ครูผูสอน ดานผูปกครองและชุมชน ดานอาคารสถานที่ ดานการบริหารจัดการ ดานงบประมาณ ดานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา และดานหลักสูตรสถานศึกษา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ สทศ., 2557, หนา V) ไดดําเนินงาน
การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6:โดยผลการทดสอบมีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต 33.82-61.69 คะแนน วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 61.69
และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 33.82 การจัดการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3:โดยผลการทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 25.45-58.30
คะแนน วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 58.30 และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย 25.45 พบวา คะแนนเฉลี่ยของวิชาหลักอยูในเกณฑต่ํา ซึ่งปญหาเหลานี้เปน
สิ่งสําคัญตองเรงแกไขใหไดโดยเร็ว ถาการศึกษาของไทยมีคุณภาพต่ําแลวยอมจะสงผลในการพัฒนาประเทศตอไป
จากปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยตองการมีสวนรวมในการแกปญหาการศึกษาไทยใหมีคุณภาพที่สูงขึ้นโดย
การสนใจในการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อจะไดนําผลการวิจัยเปนแนวทางในการบริหารงาน
วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหผูวิจัยเกิดคําถามการวิจัย

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อ ศึกษาปจจัยบางประการที่ สงผลต อการบริหารงานวิช าการโรงเรีย น สัง กัดสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กรอบแนวคิด

ปจจัยการบริหารงานวิชาการ
1) ดานผูบริหาร
2) ดานครูผูสอน
3) ดานผูปกครองและชุมชน
4) ดานอาคารสถานที่
5) ดานงบประมาณ

การบริหารงานวิชาการ
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
6) การพัฒนาแหลงเรียนรู
7) การนิเทศการศึกษา
8) การแนะแนวการศึกษา
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
10) การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน
11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองคกรอื่น
12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายการศึกษาตําบลปอ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 9 คน และครูในศูนยเครือขายการศึกษาตําบลปอ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 146 คน ได มาจากการกําหนดขนาดของกลุ ม
ตัวอยาง โดยใชตารางเครซี่ และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น จํานวน 155 คน
เครื่อ งมือที่ ใชในการวิ จัยครั้ งนี้ คื อแบบสอบถาม ผู วิจัยไดสรา งขึ้น โดยยึ ดหลัก ตามแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณในการทํางาน แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย บางประการที่ ส ง ผลต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 5 ดาน แบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา
(Rating Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 การบริหารงานวิชาการ 12 งาน แบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating
Scale)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation)

ผลการศึกษา
1. ป จ จั ย บางประการที่ ส ง ผลต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ( X =4.15) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ดานผูบริหาร ( X =4.33) รองลงมา คือ ดานงบประมาณ ( X =4.31) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานผูปกครองและ
ชุม ( X =3.97)
2. การบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยรวม
และแตละงานทุกงานอยูในระดับมาก ( X =4.07) โดยงานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ( X =4.34) รองลงมา คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( X =4.18) และงานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ( X =3.97)
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกปจจัยมีความสัมพันธทางบวก กับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 เรียงลํา ดับจากความสัมพัน ธมากไปนอยดังนี้ ปจจัยด านงบประมาณ (X5)
r=.468 ปจจัยดานผูปกครองและชุมชน (X3) r=.399 ปจจัยดานครูผูสอน (X2) r=.382 ปจจัยดานอาคารสถานที่ (X4)
r=.306 และปจจัยดานผูบริหาร (X1) r=.280

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีขอคนพบที่ควรนํามาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. ป จ จั ย บางประการที่ ส ง ผลต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 4 โดยรวมและรายด า นทุ ก ด า นอยู ใ นระดั บ มาก การที่ ผ ลการวิ จั ย ปรากฏเช น นี้ อ าจ
เนื่องมาจาก ปจจัยที่ผูวิจัยคนความาเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนที่ผูวิจัยไดจาก
การสังเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ผานมาทําใหไดปจจัยสําคัญที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมาวิจัยในครั้งนี้ ประกอบกับปจจุบันสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตาม
แนวทางการปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง จึงสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง จึงสงผลใหปจจัยในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรัตม พลบุรี (2551, หนา 6471) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลําภู พบวา ปจจัยการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลําภู โดยภาพรวมและรายปจจัย ผูบริหารมีการรับรูอยูในระดับมาก เอมิกา โตฉ่ํา (2552, หนา 83-114) ได
ทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก
เขต 2 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานบรรยากาศการทํางานในโรงเรียน รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติหนาที่ทางการ
บริหารของผูบริหาร และนอยที่สุด คือ ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มนูญ พันธหลอ (2553, หนา 6470) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กลุมที่ 1 พบวา ปจจัยการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
สมเกียรติ มาลา (2553, หนา 64-70) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัด
เทศบาลเมืองกําแพงเพชร พบวา ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง
กําแพงเพชร โดยภาพรวมพบวา มีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีการ
ปฏิบัติสูงที่สุด ไดแก ดานคุณลักษณะความเปนครูที่ดี ดานความพรอมของอาคารสถานที่และดานการบริหารจัดการ
งบประมาณ ปวีนา เหลาลาด (2556, หนา 428) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบวา ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ตัวแปรที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ดานผูบริหารสถานศึกษา (X1) ดานครูผูสอน (X2) ดานงบประมาณ (X5) นิตยา
แสนสุข (2556, หนา 75-97) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบวาปจจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและเปน รายด านทุกด านอยูใ นระดับ มาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูง สุด คื อ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ( X =4.44) รองลงมา คื อ ด านงบประมาณ ( X =4.24) และด านที่ มี ค าเฉลี่ ยต่ํ าสุ ด คื อ ด าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( X =3.86)
2. การบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา
โดยรวมและแตละงานทุกงานอยูในระดับมาก การที่ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารและครูผูสอนใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีการตื่นตัวเรื่องการจัดการศึกษา และมีการ
วางแผนการบริหารจัดภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสงผลตอคุณภาพของผูเรียน และเพื่อพรอมรับการ
ประเมินทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จึงสงผลใหการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทั้งโดยรวมและแตงละงานทุกงานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ธีรัตม พลบุรี (2551, หนา 64-71) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เอมิกา โตฉ่ํา (2552, หนา 83-114) ไดทําวิจัย
ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
พบวา การดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวม
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และรายดานอยูในระดับมาก มนูญ พันธหลอ (2553, หนา 64-70) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุมที่ 1 พบวา การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สมเกียรติ มาลา (2553, หนา 64-70) ไดทําวิจัย
ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร พบวา การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ในภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ปวีนา
เหลาลาด (2556, หนา 428) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอุด รธานี เขต 1 พบว า คุณ ภาพการบริห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก นิตยา แสนสุข (2556, หนา 7597) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวม
และรายดานทุกดานอยูในระดับมาก
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกปจจัยมีความสัมพันธทางบวก กับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรัตม พลบุรี (2551, หนา 64-71) ไดทําวิจัย
ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู
พบว า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ทางการบริ ห ารกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เอมิกา โตฉ่ํา (2552, หนา 83-114) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงตามลําดับดังนี้ คือ ดานคุณลักษณะทางวิชาชีพของครูผูสอน (r=.732)
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน (r =.708) ดานการปฏิบัติหนาที่การบริหารงานของผูบริหาร (r=.692)
ดานการจัดการงบประมาณ (r=.638) ดานความพรอมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ (r=.634) และดานบรรยากาศการ
ทํางานในโรงเรียน (r=.611) มนูญ พันธหลอ (2553, หนา 64-70) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุมที่ 1 พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยการ
บริหารงานวิชาการกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับคอนขางสูง สมเกียรติ มาลา (2553, หนา 64-70) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร พบวา ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร มีความสัมพันธทางบวกกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ทุก
ปจจัย ศิราณี มะแอ (2554, หนา 64-70) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบวา ปจจัยที่สงผล
ตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดาน ปรากฏวาทุกปจจัยอยูในระดับมาก คือ ดานบรรยากาศในโรงเรียน ดานการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูบริหารและดานการจัดการงบประมาณโดยทุกปจจัยมีความสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการในทางบวก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ปวีนา เหลาลาด (2556, หนา 428) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบวา ความสัมพันธระหวาง
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ปจจัยการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นิตยา แสนสุข (2556, หนา 75-97) ไดทําวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงาน
วิ ช าการกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 26 มี
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มีความสัมพันธมากที่สุด
และรองลงมา คือ ปจจัยดานครูผูสอน (X2) r=.507 และปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษา (X1) r=.498
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อยูในระดับมาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ควรมีการพัฒนาปจจัยดานตาง ๆ และกระตุนใหผูบริหารโรงเรียนนําปจจัยเหลานี้ไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตอไป
1.2 จากผลการวิ จั ย พบว า การบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อยูในระดับมาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ควรมีการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเปนระยะและผูบริหารควรรักษาระดับการบริหารงาน
วิชาการใหอยูในระดับมากตอไป และพัฒนาระดับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนใหถึงระดับมากที่สุดตอไปในอนาคต
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-3 เพื่อนําขอมูลที่ศึกษามาเปรียบเทียบในแตละบริบท
2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
กับผู
มีสวนไดเสียในการจัดการศึกษา เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย
จากผูที่เกี่ยวของ และกอใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการวิจัยปจจัยดานผูปกครองและชุมชนที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน เนื่องจาก
ผลการวิจัยนี้ พบวาปจจัยดานผูปกครองและชุมชนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ถูกตองยิ่งขึ้น กราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ นายบุญธรรม ยังไว ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเตา
นางนัน ทิย า ชัย ชนะเลิ ศ และนางสาวจีร วรรณ มาลพั ฒน ครู ชํา นาญการพิ เศษโรงเรีย นบา นเชีย งคาน(ราษฎร
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ประสานมิ ต ร) ที่ ใ ห ค วามอนุ เคราะห เป น ผู เชี่ ย วชาญพิ จ ารณาในการตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หาของ
แบบสอบถามใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน และคณะครูในโรงเรียน ศูนยเครือขายการศึกษาตําบลปอ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ใหความรวมมือเกี่ยวกับการใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามเปน
อยางดี ซึ่งมีสวนชวยใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จไปดวยดี
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
The relationship between Transformational Leadership of the School
Administrators and Effectiveness of Schools in Chiangrai Municipality
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กลุมตัวอยางไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ปการศึกษา 2558 จํานวน 205 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา1). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวม
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ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานความสามารถในการ
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เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมมีความสัมพันธ
ทางบวก ในระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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Abstract
This research aims to study the Transformational Leadership of the School Administrators . Effectiveness
of School in Chiangrai Municipality and the relationship between Transformational Leadership of the School
Administrators And Effectiveness of School in Chiangrai Municipality. The samples used in this study is 205
teachers in Chiangrai Municipality School in 2015. This research used a five-level rating scale questionnaire to
collect data. The statistics employed to analyze the data were mean, standard deviation and Pearson Product
Moment Correlation Coefficient.
The results showed that 1) Transformational Leadership of the School Administrators are in high level
for both whole objectives and each objective, by ordering of descending from Intellectual Stimulation, Idealized
Influence, Inspiration Motivation. And Individualized Consideration,respectively. 2) Effectiveness of School in
Chiangrai Municipality are in high level for both whole objectives and each objective, by ordering of descending
from The ability of students to develop a positive attitude, The ability to modify and improve schools, The ability
to produce students with higher academic achievement. And the ability to solve problems within the school,
respectively. 3) The relationship between Transformational Leadership of the School Administrators And
Effectiveness of School in Chiangrai Municipality found that the positive correlation were statistically significant as
high levels at the .01 level.
Keywords: Transformational Leadership , Effectiveness of School

บทนํา
ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี
อันเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลทําใหประเทศตาง ๆ ในโลกตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และ
มีความเชื่อมโยงระหวางกันมากขึ้น การศึกษาถือวาเปนกลไกที่สําคัญที่สุดในการที่จะผลักดันใหการเปลี่ยนแปลง
ดั ง กล า วเป น โอกาสหรื อ เป น ภั ย คุ ก คามต อ การพั ฒ นาประเทศชาติ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่มีแนวทางการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน จะตองให
ความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และ
การเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมให
เขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาเยาวชน
ของชาติใหเปนผูมีความรูความสามารถใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการแขงขันในระดับเวทีโลก
การที่ จ ะทํ า ให ก ารศึ ก ษาเกิ ด การพั ฒ นาเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายขององค ก รนั้ น จะต อ งอาศั ย ผู นํ า ที่ มี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง ทั้งในดานกระบวนการทํางาน วิธีการบริหารงานที่ทันสมัยทันเหตุการณ สามารถ
ปรั บ ตัว เขา กั บ การเปลี่ ยนแปลง จึง จํ าเป น ตอ งอาศั ยภาวะผู นํ าการเปลี่ ยนแปลงเข า มาบริ หารจัด การศึ ก ษาให มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ
ขององคการ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการนําองคการไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชความรู ทักษะ
และความสามารถในการปรั บ แนวความคิ ด กลยุ ท ธ ใ ห เป น แผนปฏิ บั ติ ง านและเตรี ย มความพร อ มรองรั บ การ
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เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในยุคปฏิรูปการศึกษาตองอาศัยผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงมืออาชีพและตองเสริมสราง
พัฒนาตนใหเปนนักบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลง (ชัยยนต เสรีเรืองยุทธ, 2548, หนา 1)
การบริ ห ารการศึ ก ษาให ป ระสบความสํ า เร็ จ นอกจากผู บ ริ ห ารจะต อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงแลว ยังจะตองมีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล ดังที่ บุญเรือง ศรีเหรัญ
(2542, หนา 27) กลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนวา เปนผลที่เกิดจากการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของ
โรงเรียนที่ทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานพุทธศึกษา จริยศึกษาและการปฏิบัติ สงผลใหนักเรียนเกิดการ
พัฒนาทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา มีลักษณะนิสัยมีทักษะมีบุคลิกภาพและมีเจตคติที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิต
การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งราย อยู ภ ายใต ค วามรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก
การศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 8 โรงเรียนซึ่งผูอํานวยการสถานศึกษาตองรับผิดชอบตอผลการบริหาร
สถานศึ ก ษาของตนตามโครงสร า งการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นจํ า เป น ต อ งมี ภ าวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อจะทําใหการบริหารโรงเรียนมี ประสิทธิผลและมีคุณภาพการจัดการศึ กษาที่สูงขึ้น เพื่อสนองต อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาดานการศึกษาของเทศบาลนคร
เชียงราย
ดว ยเหตุ นี้ เอง ผูวิ จั ย จึง มี ค วามสนใจที่จ ะศึ กษาความสั มพั น ธ ระหว างภาวะผู นํา การเปลี่ ยนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งผลการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลให
หนวยงานตนสังกัดนําไปใชวางแผนเพื่อพัฒนาผูบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ใหมีคุณภาพสูงขึ้น และขยายผลไปยังสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ ตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย 2)เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 3)เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

กรอบแนวคิด
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียน
ตามทฤษฎีของแบสและอโวลิโอ
1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
2. การสรางแรงบันดาลใจ
3. การกระตุนทางปญญา
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

ประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของ
มอทท
1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจต
คติทางบวก
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน
4. ความสามารถในการแกปญหาภายใน
โรงเรียน
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สมมุติฐาน
สมมุติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพัน ธ
ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประชากรที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 8 โรงเรียน ปการศึกษา 2558 จํานวน 433 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 205 คน
ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่และมอรแกน โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
และประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ แบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน เพื่อใชวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อใชวัดประสิทธิผลของโรงเรียนใน 4 ดาน คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน วิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใช
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป โดยการหาค า เฉลี่ ย ( x ) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) วิ เคราะห ห า
ความสัมพันธ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (r)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ตามลําดับ
ดังนี้ คือดานการกระตุนทางปญญา รองลงมาคือดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และดานการสรางแรงบันดาล
ใจ ตามลําดับสวนดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏดังนี้
1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหาร
มุงมั่นในการพัฒนาโรงเรียนโดยยึดถือประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ รองลงมาคือ ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหาร
สถานศึก ษาเป น อยา งดี และ ผู บ ริ หารมี คุณ ธรรม จริย ธรรม ปฏิบัติ ต ามหลั กธรรมเบื้ อ งต น ของศาสนาไดอ ย า ง
เหมาะสม ลําดับถัดไปคือ ผูบริหารมีอุดมการณ และสามารถถายทอดอุดมการณนั้นใหเกิดกับบุคลากรในโรงเรียน
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารโรงเรียนมีความอดทนอดกลั้นและควบคุมอารมณไดดีในทุกสถานการณ
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1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมากโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผูบริหารมองการณไกลและวาดภาพไปจนถึงความสําเร็จของงานนั้น รองลงมาคือ ผูบริหารสรางภาพความสําเร็จของ
งานไวอยางชัดเจน ลําดับถัดไป คือผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
ของโรงเรีย นร ว มกั น สว นขอ ที่มี ค าเฉลี่ ยต่ํ า สุด คือ ผูบ ริห ารใหกํ าลั ง ใจและช ว ยเหลื อ เมื่ อผู ใต บังคั บบั ญ ชาเผชิ ญ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานนั้น ๆ
1.3 ดานการกระตุนทางปญญา พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอคือ
ผูบริหารกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาใชสติปญญาเต็มความรูความสามารถในการพัฒนาสรางสรรคงานของตนเอง และ
ผูบริหารสรางความทาทายและสรางความเชื่อมั่นวาทุก ๆ ปญหาสามารถแกไขได รองลงมาคือ ผูบริหารเสนอแนะ
วิธีการใหม ๆ ในการปฏิบัติงานใหป ระสบความสําเร็จ ลําดับถัดไปคือ ผู บริหารสรางความตระหนักในความรู
ความสามารถของผูใตบังคับบัญชาของตนเอง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารใหกําลังใจกับผูใตบังคับบัญชาใน
การคนหาวิธีการใหมมาแกปญหาของสถานศึกษา
1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหาร
เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาใชความรูความสามารถของตนเอง รองลงมาคือผูบริหารมอบหมายงานใหตามศักยภาพ
และความสามารถของผูใตบังคับ บัญชาเปนรายบุคคล ลําดับถัดไปคือ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเรียนรู
สิ่งใหม ๆ ตามความสนใจอยางเต็มที่ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารเปนผูรับฟงในทุกๆ ปญหา และรวมกันหา
แนวทางแกไขปญหามากกวาเปนผูใชอํานาจสั่งการ
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย อยู
ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ คือ ดานความสามารถในการพัฒนา
นั ก เรี ย นให มี เจตคติ ท างบวก รองลงมาคื อ ด า นความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาโรงเรี ย น และด า น
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามลําดับ สวนดานความสามารถในการ
แกปญหาภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏดังนี้
2.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น พบวา ประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมี
คาเฉลี่ยเทากัน 3 ขอคือ โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายในโรงเรียน
นักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ และนักเรียนมีเจต
คติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รองลงมาคือ ผูปกครองมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ลําดับถัดไปคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยมีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นทุกปการศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ นักเรียน
ชั้นสูงสุดของโรงเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไดจํานวนมาก
2.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวกพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผูปกครองพึงพอใจตอการมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ ความประพฤติที่ดีของนักเรียน รองลงมาคือ
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โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนภายในโรงเรียน ลําดับถัดไปคือ
นักเรียนมีจิตสาธารณะและปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับวัย โอกาสและสถานการณไดดี สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
นักเรียนในโรงเรียนมีความกระตือรือรนเอาใจใสตอการเรียน
2.3 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีคาเฉลี่ยเทากัน
2 ขอ คือ โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และ โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยี และสื่อตางๆ
มาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ รองลงมาคือ ครูมีการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงาน
ในดานตางๆเพื่อใหโรงเรียนเกิดการพัฒนา ลําดับถัดไปคือ โรงเรียนมีการนําผลจากการทดสอบนักเรียนไปใชในการ
วางแผนเพื่อจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
ครูมีความเขาใจและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการจั ดการเรี ยนการสอนและการประเมิน ผลไดสอดคลองกั บ
หลักสูตร
2.4 ดา นความสามารถในการแก ปญ หาภายในโรงเรี ย น พบว า ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย นในสัง กั ด
เทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหาร
โรงเรียนและครูมีความสามารถในการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน รองลงมาคือ ครูมีความสามารถ
ในการแกปญหาดานการจัดการเรียนการสอนและการปกครองนักเรียน ลําดับถัดไปคือ ผูบริหารโรงเรียนและครู
สามารถแกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายใน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การแกปญหาตาง ๆ ของ
โรงเรียน สวนใหญสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและชุมชน
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย พบวา โดยรวม มีความสัมพันธทางบวก ในระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .01 เป นไปตามสมมติ ฐานการวิจั ย และเมื่ อพิจ ารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนํ าการเปลี่ย นแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียน ทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ใน
ระดับสูงมากทุกดาน

สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตลอดจนความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ
ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโดยรวมอยูในระดับมาก
( x = 3.96 ) โดยมีดานการกระตุนทางปญญา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.00) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสามารถ
กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาใชสติปญญาเต็มความรูความสามารถในการพัฒนาสรางสรรคงานของตนเอง มีการสราง
ความทาทายและสรางความเชื่อมั่นวาทุก ๆ ปญหาสามารถแกไขได โดยผูบริหารคอยเสนอแนะวิธีการใหม ๆ ในการ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ แสดงใหเห็นวาผูบริหารมีการสรางความตระหนักในเรื่องความรูความสามารถใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับเจนทซี่และเลทธวูด (Jnatzi & Leithwood, 1996, pp. 26-27) ที่กลาววา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารหมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารแสดงออกที่เปนพลังผลักดันใหผูใตบังคับบัญชา
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนเกิดกระบวนทัศนใหม ๆ คือผูนําตองกระตุนใหผูใตบังคับบัญชายอมรับและ
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สรางสรรคในเปาหมายเดียวกัน ตัดสินใจที่แนวแนมั่นคง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนเองที่เปนแบบอยางที่ดี มีการ
สงเสริมพัฒนาใหกําลังใจ ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล มีการโนมนาว สรางแรงจูงใจ เชิญชวนให
ผูใตบังคับบัญชาเกิดความตองการสูงขึ้นเขามามีสวนรวมในการพิจารณาและพัฒนาใหเกิดวิสัยทัศนรวมกันมองและ
เผชิญกับปญหาและสถานการณเกา ๆ ดวยวิถีทางแบบใหม ๆ และควรตั้งมาตรฐานและความคาดหวังในการทํางาน
ในทุกดานใหสูงเกินเปาหมายที่กําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของจริยา บุญมา (2554, หนา 68-70) ที่ได
ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวม อยูในระดับมาก และดานการเปนผูกระตุนใหใชสติปญญา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.99) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหาร มุงมั่นในการพัฒนา
โรงเรียนโดยยึดถือประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ มีวิสัยทัศนในการบริหารโรงเรียนเปนอยางดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมเบื้ อ งต น ของศาสนาได อ ย า งเหมาะสม ตลอดจนเปน ผู มี อุ ด มการณ แ ละสามารถถ า ยทอด
อุดมการณนั้นใหเกิดกับบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งสอดคลอง ตวงรัตน จินตชาติ (2546, หนา 4) กลาววา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่ผูบริหารสามารถที่จะมีอิทธิพลจูงใจ และเปลี่ยนแปลงใหพนักงานปฏิบัติงานไดมากขึ้น
รวมทั้งพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูประโยชนขององคการ อีกทั้งยังสอดคลองกับวันชัย ธงชัย (2547, หนา 10) ที่กลาววา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ผูนําที่กระตุนใหเกิดความสนใจระหวางผูรวมงาน
และผูตามทําใหเกิดความตระหนักรูในเรื่องภารกิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) ของทีมโดยผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะ
และอุดมการณของผูรวมงานและผูตามและองคกร ตลอดจนพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับ
ความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลา ระโหฐาน (2553, หนา104 -107 ) ที่ได
ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการ
บริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ อยูในระดับมาก
1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.98) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเปนผูมองการณไกล และมี
การสรางภาพความสําเร็จของงานไวอยางชัดเจน อีกทั้งเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมายของโรงเรียนรวมกัน เพื่อไปสูความสําเร็จของงานที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ วรรณี หิรัญญากร (2546,
หนา 9) ที่กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การกระทําของผูบริหารโรงเรียนที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
องคการ อยางมีศิลปะในการโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงานเกิดความตองการและแรงบันดาลใจ ที่จะ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงจุดมุงหมายใหมขององคการในทิศทางที่ดีขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ โส
มะทัต (2553, หนา 59-61) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสตรีกับ
ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรี ยนในสั งกั ด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาชลบุ รี เขต 1 ผลการศึ กษาพบว า ภาวะผู นํ าการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสตรี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานการสรางแรงบันดาลใจ อยูใน
ระดับมาก
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2. ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.98) โดยมีดาน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.02) ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงรายมีการนํานโยบายความรูคูคุณธรรมมาใชในการจัดการศึกษา ทําใหผูปกครองพึงพอใจตอ
การมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและความประพฤติที่ดีของนักเรียน โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนภายในโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนมีจิตสาธารณะและปฏิบัติตนไดเหมาะสม
กับวัย โอกาสและสถานการณไดดี ซึ่งสอดคลองกับบุญเรือง ศรีเหรัญ (2542, หนา 27) ที่กลาววา ประสิทธิผลของ
โรงเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียนที่ทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในดานพุทธศึกษา จริยศึกษา และการปฏิบัติ สงผลใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีลักษณะนิสัย มีทักษะ มีบุคลิกภาพและมีเจตคติที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
และสอดคลองกับงานวิจัยของวิไลวรรณ แสงจันทร (2556,หนา 66-70) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
ภาวะผู นํา การเปลี่ ย นแปลงของผู บริ ห ารกั บประสิ ท ธิผ ลของโรงเรี ย นในอํ า เภอสนามชัย เขต สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาการศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทราเขต 2 โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก และด า น
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้
2.1 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีการนําเทคโนโลยีและสื่อตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ โดยครูมีการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานในดานตางๆเพื่อใหโรงเรียนเกิดการ
พัฒนา และทางโรงเรียนมีการนําผลจากการทดสอบนักเรียนไปใชในการวางแผนเพื่อจัดทําแผนงานโครงการในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับพูนสุข สุขประยุร (2549, หนา18) ที่กลาววาประสิทธิผล
ของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ความสามารถในการปรับตัว
เขากับภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ตลอดถึงความสามารถใน
การ บูรณาการแบบประสมประสาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ โส
มะทัต (2553, หนา 59-61) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสตรีกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน อยูใน
ระดับมาก
2.2 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น พบวา ประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =4.00) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงรายมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สงผลให นักเรียนไดรับรางวัล
จากการเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลา
เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน และยังสงผลให ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยมีการ
พัฒนาในระดับที่สูงขึ้นทุกปการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับมานะชัย วงษธนสุภรณ (2546, หนา 36) ที่กลาววา โรงเรียน
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เปนองคกรทางการศึกษาหนึ่งที่มีหนาที่สําคัญในการผลิตบุคลากร ซึ่งทําใหเด็กและเยาวชนเปนพลเมืองที่ดี มีความรู
ความสามารถ โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดมีประสิทธิผลไดตามเปาหมายและเปน
ที่นาเชื่อถือของชุมชนไดนั้น ปจจัยสําคัญคือความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษานั่นเอง และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ธวัลรัตน ใบบัว (2555, หนา 65-67) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยู
ในระดับมาก
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) อยูในระดับ 0.99
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเปนผูที่มีความรูความสามารถ เปนแบบอยางที่ดี มีความสามารถในการกระตุนและสราง
แรงจู งใจใหกั บผูใ ตบัง คับบั ญชาใหป ฏิบัติห นาที่ จนเต็มความรูความสามารถของแต ละบุ คคล นํา ไปสู การพัฒนา
โรงเรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส ง ผลให ค รู นั ก เรี ย นและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป น ผู ที่มี ค วามรู มี คุ ณ ธรรม มี
ความสามารถในการแกปญหาและปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางไดอยางเหมาะสม สามารถดํารงตน
ในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัทลาวัลย สารสุข (2553, หนา 67-70) ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร มี
ความสัมพันธกันในทางบวก กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรพงศ สาระโชติ (2555, หนา 62-65) ที่ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในอําเภอทาตะเกียบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม มีความสัมพันธทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอยูในระดับมีความสัมพันธกันสูงมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ จริยา
บุญมา (2554, หนา 68-70) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอะแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งราย ผู วิ จั ย มี แ นวคิ ด เพื่ อ เป น ข อ เสนอแนะในการนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช ใ นการ
บริหารงานและพัฒนาองคกร ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูรับฟงในทุกๆ
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ป ญ หาและร ว มกั น หาแนวทางแก ไ ขป ญ หามากกว า เป น ผู ใ ช อํ า นาจสั่ ง การ อี ก ทั้ ง ควรให ก ารดู แ ลเอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชาดวยความเทาเทียมกัน ซึ่งเปนการสงเสริมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหมีระดับสูงขึ้น
2. จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานความ สามารถในการ
แกปญหาภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย ดังนั้นโรงเรียนควรมีการกระจายการดําเนินงานของโรงเรียน
ใหทุก ภาคส วนมี สวนร วม ทั้งการวางแผน การดําเนินการ การตรวจสอบ และการรายงานการดํ าเนิ นการไปยั ง
ผูเกี่ยวของ ตลอดจนการรวมชื่นชม ภาคภูมิใจในผลการดําเนินงานรวมกัน ก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจของทุกฝาย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบอื่นๆ กับประสิทธิผลของโรงเรียน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลกับโรงเรียนในสังกัดอื่น
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิผลของโรงเรียน
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพ
องคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND HEALTH
ORGANIZATION UNDER THE OFFICE OF CHIANGMAI PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA 1
สายอรุณ กิติยะ 1* และ ธิดาวัลย อุนกอง 2
22

23

Sai-arun kitiya11* and Thidawan Unkong 2
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพ
องคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาสุขภาพองคการของสถานศึกษา
และ 3) เพื่ อศึ กษาความสัม พัน ธ ของภาวะผู นํ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบ ริห ารสถานศึ กษากับ สุข ภาพองคก ารใน
สถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
จํานวน 291 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตรา
ประมาณคา ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะหหาคาความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการกระตุนการใชปญญาและดานการ
สรางแรงบันดาลใจตามลําดับสวนดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. สุขภาพองคการในสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความ
ชัดเจนของเปาหมาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการมุงเนนวิชาการ และดานการใชอิทธิพลอํานาจที่เปนธรรม
ตามลําดับ สวนดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมีคุณคา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
3.ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการในสถานศึกษา ภาพรวมพบวา มี
ความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ ยนแปลง สุขภาพองคการ
1
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Abstract
The objectives of Transformational leadership of administrators and health management for schools in
Chiangmai primary educational service area office 1 are 1) To educate the transformational leadership of
administrators. 2) To educate the health management for schools. 3) To educate the relativity between
transformational leadership of administrators and health management for schools. The populations in this
research are 291 teachers in Chiangmai primary educational service area office 1 from Stratified Random
Sampling. The research tools is rating scale questionnaire was developed by author. Data analyses are
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson Correlation Coefficient.
Results indicated that
1. Transformational leadership of administrators is high. When considering the finding that, the highest is
the charismatic, secondly is stimulation and motivational. The lowest is individualism.
2. Health management for schools is high. When considering the finding that, the highest is the
manifest goal, secondly is the intensive of academic and conscientious. The value of technology and innovation is
lowest.
3. The relativity between transformational leadership of administrators and health management for
schools is positive relativity. Statistical Significance Level .05
Keywords: Leadership of administrators, Health management for schools

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมเกิดขึ้นแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 นับวาเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญของไทยเปนภารกิจสําคัญและยิ่งใหญที่ทุกคนทุกหนวยงานองคกร
จะตองรวมคิด รวมทํา และชวยตัดสินใจ การปฏิรูปการศึกษาเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้ง
ในเชิง ความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติ ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวม ความรวมมือ และภาวการณเปนผูนําในการ
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง จึงมีความจําเปนดวนที่จะตองปฏิรูปการศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา
ใหเปนการศึกษาที่ดี มีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพ ใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณที่
เปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวัตน และบุคคลที่มีความสําคัญตอการปฏิรูปคือ ผูบริหาร ซึ่งผูบริหารเปนผูนําในการ
เปลี่ยนแปลง เปนผูกําหนดวิสัยทัศน นโยบายในการดําเนินงาน โดยบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โดย
ผูบริหารตองหาวิธีบริหารจัดการในทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนสงเสริมบุคลากรปฏิบัติงานใหเต็มศักยภาพ (รุง แกวแดง,
2546,หนา 56) ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญและมีอิทธิพลสูงตอคุณภาพของระบบการศึกษา ทั้งดานประ
สิทธิภาพของการบริหารการศึกษา และประสิทธิผลขององคการทางการศึกษาสอดคลองกับ วาโร เพ็งสวัสดิ์, (2549,
หนา 60) กลาววา หนาที่ของผูนําที่สําคัญนั้นจะตองจัดการภายในองคการเพื่ออํานวยการใหทรัพยากรที่เปนตัวคน
และวัตถุประสานเขาดวยกันสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําองคการใหสามารถดําเนินไปได ผู
นําที่มีความสามารถจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความขยันขันแข็ง สามัคคี มุงมั่น เต็มใจ และมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งผูบริหารตองมีความเปนภาวะผูนําอยูในตัวจึงจะสามารถพัฒนาองคการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดทฤษฏีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จึงเปนทฤษฏีภาวะผูนําแนวใหมหรือเปนกระบวนทัศนใหม ที่นําไปสูภาวะผู
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นําที่มีวิสัยทัศน (vision ) เสริมสรางพลังจูงใจเปนผูมีคุณธรรม มีการกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนําดวยภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง เนนทางพฤติกรรมมุงงานและมุงสัมพันธ ชี้นําและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูง (Bass, 1999, หนา
9-32 อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2543, หนา 22) โดยพื้นฐานสําคัญ ของภาวะผูนําที่มีตอประสิทธิผลขององคการ
คือ ความสําเร็จขององคการโดยสวนรวมขึ้นอยูกับความรับผิดชอบ และความรอบรูในสถานการณตาง ๆ ของผูนําที่มี
คุณภาพ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารการศึกษาเปนตัวแปรสําคัญที่จะสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษา
องคการจึงเปนสวนหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามกาลเวลาและในโลกแหงอนาคต ที่ส ามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา มีภาวะของความสมบูรณที่สามารถดํารงอยูในสังคมดวยดี หาก
เปรียบองคการเปนสิ่งมีชีวิต องคการก็จะมีการเกิด การเจริญเติบโต การเสื่อม และการตาย เชนเดียวกับสิ่งมีชีวิต
หากองคการไมสามารถทํางานหรือไมประสานสอดคลองสัมพันธกัน องคการนั้นก็จะเกิดแตปญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน มีสภาพความไมสมบูรณเกิดขึ้น ทําใหองคการไมสามารถดํารงอยูไดและเสื่อมสลายไปในที่สุด หากแต
ละสวนของระบบทํางานไดดี ระบบทุกระบบประสานสัมพันธกันทํางานกันไดอยางสอดคลอง สามารถตอบสนองตอ
เปาหมายไดสําเร็จ องคการก็จะบรรลุวัตถุประสงคมีสุขภาพองคการที่ดี (กรรณิการ เฟองประยูร, 2553, หนา 11)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กํากับดูแลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 93 โรงเรียน มีวิสัยทัศนคือ ภายในป 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมเขต 1 เปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศดานคุณภาพการศึกษาและการใหบริการในระดับสากล โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน โดยแผนพัฒนา ที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางดานการศึกษา ปลูกฝงคุณธรรม ขยาย
โอกาสทางการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา เน
นการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1, 2557) แตเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบอย แนวโนมประชากรวัยเรียนสงผลใหนักเรียนลดลงอยางตอเนื่อง จึงมีโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอประสิทธิภาพ ความคุมคาในการจัดการศึกษา นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตอง
ปรับเปลี่ยนตามกรมและกระทรวงซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามรัฐบาล ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล จึงตองมีการทบทวน
และปรับเปลี่ยนดวย สงผลใหมีความลาชาในการวางแผน การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่ ตองมีการกํากับ
ติดตาม การปฏิบัติงานอยางเขมงวดในบางจุดเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมายที่กําหนด การถายทอดและการ
สื่อสารภายในองคกรเกี่ยวกับการนําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดไปสูการปฏิบัติไมชัดเจน บุคลากร
ที่มาปฏิบัติงานบางสวนไมสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวามาตรฐาน เนื่องจากขาด
แคลนครูในสาขาวิชาหลักการประสานงานภายในหนวยงานเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ยังไมเชื่อมโยงอยางเปน
ระบบ
จากปญหาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 ประสบอยูมีหลายปญหาและปญหา
สําคัญที่สมควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาพรอม ๆ กับ
การศึ ก ษาสุ ข ภาพองค ก ารที่ จ ะบ ง บอกความสมบู ร ณ แ ข็ ง แรงของโรงเรี ย นในการปฏิ บั ติ ภารกิ จ ให เ ป น ไปตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษากับสุขภาพองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เพื่อจะ
ไดนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงจะ
ผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
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 1
2. เพื่อศึกษาสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรที่ศึกษา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา
1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการ
สรางบารมี
2. การสรางแรงบันดาลใจ
3. การกระตุนการใชปญญา
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

สุขภาพองคการของสถานศึกษา
1. การใชอิทธิพลอํานาจที่เปนธรรม
2. ความชัดเจนของเปาหมาย
3. การติดตอสื่อสาร
4. การใชทรัพยากรอยางมีคณ
ุ คา
5. การมีขวัญกําลังใจ
6. การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมีคุณคา
7. ความสามารถในการแกปญ
 หา
8. ความสมัครสมานสามัคคี
9. การมุงเนนวิชาการ

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เปนการศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพ
องคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มุงศึกษาถึงภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จํานวน 291 คน แบงตามโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 73 คน โรงเรียนขนาดกลางจํานวน
98 คน โรงเรียนขนาดใหญ
จํ า นวน 120 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ซึ่ ง ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
แบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประกอบดวย
คุณลักษณะ 4 ประการ รวม 26 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) ตอน
ที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประกอบดวย 9 ดาน รวม 52 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะห
หาคาความถี่ คารอนละ คาเฉลี่ย
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ดานการกระตุ นการใชปญญา มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก และ
ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี ภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปา
หมายที่ดีกวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารทําใหผูรวมงานเกิดความรูสึกยินดี ภาคภูมิใจ
เต็มใจ รวมใจ เมื่อไดปฏิบัติงานรวมกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด และผูบริหารใชหลักคุณธรรม จริยธรรม ไมใช
อํานาจเพื่อประโยชนสวนตน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารแสดงใหเห็น
ถึงการมีวิสัยทัศน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ของการเปนผูนําในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงาน รวมกันอุทิศตนเพื่อการพัฒนาองคการรวมกัน มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนใหกําลังใจเพื่อเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนทีมสร
างเจตคติ ที่ดีใ นการทํ า งาน มี คา เฉลี่ย อยู ในระดั บ และผู บ ริ หารให ข วั ญ และกํ าลั ง ใจ กลา วคํ า ยกย อง ชมเชยใน
ความสามารถของผูรวมงาน
อยางสม่ําเสมอเมื่อปฏิบัติงานสําเร็จ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหาร
แสดงความเชื่อมั่นวาผูรวมงานจะสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
1.3 ดานการกระตุนการใชปญญา ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีการพูดคุย หรือพิจารณาใหผูรวมงานเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่องที่ทาทายและเป
นโอกาสที่ดีจะแกปญหารวมกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารฝกใหผูรวมงานทํางานอยางเป
นระบบ และกลาตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหารสามารถสงเสริมใหมีการใชเหตุผล
และหลักฐานเพื่อวิเคราะหปญหาตาง ๆ มากกวาความรูสึกสวนตัวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสรางความมั่นใจและสงเสริมใหผูรวมงานเห็นคุณคาของผลงานที่สําเร็จเพื่อใหเกิดความ
พยายามในการทํางานมากยิ่งขึ้นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานเกิดความมั่นใจในตนเอง โดยการมอบหมายงานพิเศษ
ใหปฏิบัติ และคอยใหคําแนะนํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดง
ความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหารอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําให
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ความชวยเหลือ สนับสนุน วิธีการทํางานของผูรวมงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือผูบริหารทําหนาที่พี่เลี้ยง ครูผูแนะนําและฝกเพื่อพัฒนความสามารถของผูรวมงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
2. สุขภาพองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 ภาพรวม
พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความชัดเจนของเปาหมาย คาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการมุงเนนวิชาการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และดานการใชอิทธิพล
อํานาจที่เปนธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอยางมีคุณคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
2.1 ดานการใชอิทธิพลอํานาจที่เปนธรรม ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีการแยกแยะเรื่องงานและเรื่องสวนตัว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
รองลงมา คือ ผูบริหารมีการปฏิบัติกับทุกคนอยางเสมอภาคและยุติธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหารมี
การกําหนดอํานาจ หนาที่และมอบหมายงานใหรับทราบอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารมีการกําหนดอํานาจ หนาที่และมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเปน
ธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
2.2 ดานความชัดเจนของเปาหมาย ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีการกําหนดเปาหมายในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีการกําหนดเปาหมายที่ตอบสนองกับจุดหมายของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก และบุคลากรมีความเขาใจและยอมรับในเปาหมายของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารมีการกําหนดเปาหมายที่มีความสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา
และทองถิ่น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
2.3 ดานการติดตอสื่อสาร ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ
ที่มี คา เฉลี่ย สู งสุ ดคื อ สถานศึ กษามี ก ารประชุ ม ชี้แ จงเรื่ อ งต าง ๆ ให ผูเกี่ย วข อ งทราบ มีค า เฉลี่ย อยู ใ นระดั บมาก
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการติดตอสื่อสารที่สะดวกทันสมัย อยางเปนปจจุบัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ
สถานศึ ก ษามี ก ารติด ต อ สื่ อ สารอย า งสม่ํ า เสมอ ทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก
ตามลําดับสวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีการบริการขาวสารแกบุคลากรที่เกี่ยวของและชุมชน มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก
2.4 ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีความรูสึกที่ดีตองานและสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ
ผูบริหารมีการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑอุปกรณการเรียนการสอนอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหาร
สงเสริมใหครูมีอิสระในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษา
ไดรับการจัดสรรครูตรงตามวุฒิที่สถานศึกษาตองการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
2.5 ดานการมีขวัญกําลังใจ ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ครูมีความ
ผูกพันและรูสึกที่ดีตอสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และครูมีความรูสึกมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติ
หนาที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ครูมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติของ
ผูบริหาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
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2.6 ดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมีคุณคา ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหผูรวมงานเกิดความคิดสรางสรรค
และพัฒนาสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีเทคนิควิธีสอน
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยการใชเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และสถานศึกษามีการใชสื่อและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีการจัดโครงการเพื่อ
สงเสริมการคิดคนการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
2.7 ดานความสามารถในการแกปญหา ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารและครูมีสวนรวมในการแกปญหาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ ผูบริหาร ครู และชุมชนรวมมือกันแกปญหาเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
และผูบริหารและครูมีความสามารถในการแกปญหารวมกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ผูบริหารสามารถเผชิญปญหาและแกปญหาไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูใ น
ระดับมาก
2.8 ดานความสมัครสมานสามัคคี ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอเฉลี่ยที่มีคาสูงสุด คือ ผูบริหารและครูมีน้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา
คือ ครูมีความสนใจและรวมมือกันแกปญหาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และครูและชุมชนรวมมือกัน
บริหารงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ครูมีความ
กระตือรือรนในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
2.9 ดานการมุงเนนวิชาการ ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหาร ครู รวมกันกําหนดเปาหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหาร ครู มีการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
และสถานศึ ก ษามี ก ารส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นเข า ร ว มการแข ง ขั น วิ ช าการอย า งต อ เนื่ อ ง มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่หลากหลายรวมถึงวัสดุ อุปกรณในการเรียนการ
สอนเพียงพอตอผูเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชี ย งใหม เขต 1 ภาพรวมพบวา มีค วามสั มพั นธ กั นทางบวกอยูใ นระดับ สูง อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิ จัย เรื่อ งความสัม พั นธ ของภาวะผู นํา การเปลี่ย นแปลงของผูบ ริห ารสถานศึก ษากั บสุ ขภาพ
องคการ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีประเด็นที่นาสนใจในการ
อภิปราย ดังนี้
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร คือ ผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การบริหารสถานศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ ผูบริหารจึงจะตองรูจักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหงานนั้นบรรลุจุดหมายที่วางไว ในการจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยภาวะผูนําของผูบริหารที่จะ
ทํ า ให ก ารบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาประสบความสํ า เร็ จ และเป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
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พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 4 ที่ไดกําหนดใหผูบริหารสถานศึกษา คือ
บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบตอการบริหารการศึกษาแตละแหง ฉะนั้นผูบริหารจะตองมีความเปนผูนําอยูในตัว บริหาร
สถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ ปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสําเร็จลุลวง ตลอดจน
ผูบริหารไดสงเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองคกรของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคลองกับบาสและอโว
ลิโอ (Bass and Avolio, 1991) ที่กลาววาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เปนกระบวนการที่
ผูมีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถของผูรวมงาน และผูตาม
ไปสูระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจ และวิสัยทัศนของทีม และองคการจูงใจใหผู
รวมงาน และผูตามมองไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม สอดคลองกับ
เลทวูด และแจนซี่ (Leitwood & Jantzi, 1996, pp. 512-534) กลาววารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว คือ
จะตองมีการระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน มีการเกื้อกูลการยอมรับเปาหมาย ใหการสนับสนุนผูตามเปนรายบุคคล
สงเสริมใหเกิดกับการกระตุนทางปญญา ไปพรอมๆการหาวิธีคิดแกปญหาอยางหลากหลายดวยวิธีการที่แตกตางไป
จากเดิม
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หรือการสรางบารมี ปรากฏผลอยู
ในระดับมากที่สุด กวาทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารคือ ผูปฏิบัติงานในฐานะผูนําขององคการ หรือหัวหน
าหนวยงาน ทําหนาที่บริหารจัดการศึกษา เปนผูที่มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาสถานศึกษา ไปสูเปาหมาย รวมทั้งทํา
หนาที่ประสานงานกับหนวยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของจําเปนตองแสดงตนตามบทบาทหนาที่หรือแสดงความสามารถ
ใหผูใตบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน หนวยงานอื่นเห็นถึงความมีพลังอํานาจ แตไมใชอิทธิพลที่มาจากอํานาจหนาที่
โดยตําแหนง และเชื่อมั่นในตนเองเพื่อเปนแบบอยางที่ดี เชน ความมุงมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบสูงการอุทิศ
ตน โดยไมหวังผลประโยชนสวนตัว ซึ่งเห็นไดจากการที่บุคลากร หรือหนวยงานอื่น ๆ ใหการยอมรับศรัทธา นิยม
ชมชอบใหความไววางใจ ใหความเคารพ โดยสังเกตจากการที่ทุกฝายใหความรวมมือในกิจกรรมที่จัดขึ้นทําให
ผูรวมงานเกิดความรูสึกยินดี ภาคภูมิใจ เต็มใจ รวมใจ เมื่อมีการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ บา
สและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 อางถึงใน รัตติภรณ จงวิศาล, 2543 หนา, 22-24) กลาววา การสรางบารมี
หรือการมีอิทธิพล คือการที่ผูนําประพฤติตนเปนแบบอยางสําหรับผูตาม ผูนําเปนที่ยกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา จน
ผูตามเกิดความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ไดรวมงานกัน ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม มีความ
สม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ และเห็นแกผูอื่นและเพื่อผลประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงความเฉลียวฉลาด
มีสมรรถภาพ ความตั้งใจ ความเชื่อมั่นในตนเองความแนวแนในอุดมการณ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของ
ตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารกระทําตนเปนแบบอยางในการ
อุทิศเวลา เสียสละประโยชน สวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม มีความเชื่อมั่นในตนเอง แนวแนในอุดมคติ ความเชื่อและค
านิยมของตน ใหความสําคัญกับภารกิจที่ตองปฏิบัติรวมกัน ใหกําลังใจ และความไววางใจในการปฏิบัติงานของผูรวม
งาน แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงขอคิดเห็นตอปญหาที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ผูบริหารยังปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดี แกผูรวมงานสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ วิเชียรเขต (2551, หนา 115)
ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา และหา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา อุนวิเศษ (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย ภาวะผูนํา
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การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ฉวีวรรณ จันทรเมง (2552, บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอ
มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม พบวา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาทุกแหงจะตองดําเนินการพัฒนาความรู ความคิด และ
พฤติกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนใหสอดรับกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่มี
ความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และมีความสุข
จึงจําเปนตองเรงรีบในการพัฒนาและปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนตลอดจนการเรียนรู
ของผูเรียน ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามภารกิจและความรับผิดชอบของสถานศึกษา ทําใหองคการมีความพรอม ที่
จะคงอยู ทา มกลางสิ่ ง แวดล อ มและสภาวการณ ต า ง ๆ ในระบบสั ง คมได อย า งเหมาะสม สามารถที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงใหองคการมี
การพัฒนากาวหนาไปอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในระดับที่เปนที่ยอมรับเชื่อถือในการปกครองผูใตบังคับบัญชา ชุมชน สามารถใชอิทธิพลของผูบริหารไปบังคับบัญชา
องคการทําใหองคการบรรลุจุดมุงหมายและสามารถดําเนินการอยูได สอดคลองกับ วราพร จันทรเดช (2548, หนา
22) กลาววา องคการจะสามารถดําเนินกิจการอยูไดอยางมั่นคงมีการเจริญพัฒนาอยางตอเนื่องมีความสามารถใน
การจัดการกับปญหาตางๆ ที่มาคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินงานไดเปนอยางดี ขึ้นอยูกับการ
บริหารนั่นเอง เพราะหนาที่รับผิดชอบของการบริหาร คือการรับผิดชอบตอสุขภาพขององคการ สอดคลองกับ โอ
เวนส (Owens, 1991,p. 222) กลาวไววา
หากองคการตองการมีสุขภาพดี บุคลากรในองคการตองมีความเขาใจและยอมรับเปาหมายขององคการ
มีขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศที่พรอมเสนอประกอบการวินิจฉัยแกไขปญหา กระจายอํานาจอยางเหมาะสม ใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีความพอดีเหมาะสมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีอิสระในการ
ทํางาน ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง จึงจะสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางมี
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานการกําหนดเปาหมาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสุขภาพ
องคการของสถานศึกษา ตองเริ่มจากการกําหนดเปาหมาย นโยบายในแผนปฏิบัติการเพื่อสนองกับจุดหมายของ
หลักสูตร เนนการเรียนรูเปนหลัก ใชระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม และกระจายอํานาจ
ใชความไววางใจในการสรางเสริมบรรยากาศเปนมิตร มีการจัดสภาพและบรรยากาศการเรียนรู จนทําใหบุคลากรมี
ความเขาใจและยอมรับในเปาหมายของสถานศึกษาที่ไดกําหนดขึ้น เปาหมายขององคการจึงมีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่งที่จะนําพาใหองคการไปสูทิศทางที่กําหนดไวเพื่อนําทางใหบรรดาสมาชิกทุกคนขององคการทํางานโดยมุงไปสู
เปาหมายเดียวกันขององคการ ซึ่งเปนเปาหมายและพันธกิจเปนกรอบหรือทิศทางที่ทําใหภารกิจขององคการนั้น
ประสบผลสําเร็จขึ้นมาไก สอดคลองกับ ฮอย และฟอรซิธ (1986, pp. 156-157) กลาววา การมุงเนนเปาหมาย (Goal
Focus) คือ การที่บุคลากรในองคการมีความเขาใจและยอมรับเปาหมายขององคการ โดยที่เปาหมายขององคการ
จะตองมีความเปนไปได และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ สอดคลองกับ พิมพ ศรีภัทร
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ประภา (2554, หนา 24) กลาววา การกําหนดเปาหมายเปนสภาพการปฏิบัติการที่บุคลากรในโรงเรียนมีความ
คาดหวั ง ที่ เ ป ด โอกาสให ผู ใ ต บัง คั บ บั ญ ชามี ส ว นร ว มนํ า ผลของป ญ หามาร ว มกั น วางแผนปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของโรงเรียนตลอดจนควร มีการประชาสัมพันธใหทุกฝายมีความเขาใจใน
วัตถุประสงค เปาหมายเพื่อใชเปนกรอบในควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิเชียร ดอนวิชา (2550, หนา 60) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียน ตามทัศนะของ
ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต1 พบวา ระดับสุขภาพองคการของโรงเรียน ตาม
ทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยภาพรวมทุกมิติพบวา อยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชุตินันท แตงก่ํา (2556, หนา 55) ไดทําการวิจัยเรื่อง สุขภาพองคการตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร โรงเรียนมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการกําหนด
เปาหมายสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมพร ฟกแกว (2550, หนา, 57-58) ไดทําการศึกษาเรื่องสุขภาพองคการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน มีความสัมพันธกันทุกดาน
อยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญที่ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงจน
ทําใหองคการเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาที่มีสวนสําคัญในการสงเสริม
สนับสนุนบุคลากรใหมีสวนรวมในการวางแผน มีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา จนเกิด
ประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกั บสุขภาพองคการในสถานศึกษายังไดใ ห
ความสําคัญกับองคประกอบหลายๆดาน ตั้งแต ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี ดานการสรา
งแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลซึ่งปจจัยดังกลาวสงผลตอ
สุขภาพองคการของสถานศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ กนกวรรณ วิเชียรเขต (2551, หนา
115) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ความสัมพันธกันในทางบวก สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญฤทัย ทองธิราช
(2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสภาพความเปนองค
การแหงการเรียนรูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู พบวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหาร กับสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน มีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิ
ตราภรณ สําเภาอินทร (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
สถานศึกษา กับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 มี
ความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัย พบวา ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทายต่ํากวาทุก
ดาน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสงเสริม เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความสามารถในการทํางานอยาง
เต็มที่ ปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งในดานความตองการ
และความจําเปนอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลือ สนับสนุน วิธีการทํางานของผูรวมงาน ใหขวัญ
และกําลังใจในทุกดาน มีความเชื่อมั่นวาผูใตบังคับบัญชาทํางานมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาได และสงเสริมให
ผูรวมงานเกิดความมั่นใจในตนเอง โดยการมอบหมายงานพิเศษใหปฏิบัติ และคอยกํากับ ใหคาํ แนะนําอยูเสมอ
1.2 จากผลการวิจัย พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมีคุณคา มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทายต่ํากวาทุกดาน ดังนั้น
ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหผูรวมงานเกิดความคิดสรางสรรค และพัฒนาสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา มีการ
ใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเทคนิควิธีสอนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยการใชเทคโนโลยี จัดโครงการเพื่อ
สงเสริมการคิดคนการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในการตรวจสอบขอมูล
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนนวัตกรรมรวมในการจัดการศึกษา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร เพื่อความเป
นองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย เชิงคุณภาพเกี่ยวกับสุขภาพองคการของสถานศึกษาเพื่อใหไดองคความรูในเชิงลึก
มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในเชิงปริมาณ หรือเปนการสนับสนุน หรือหักลางสิ่งที่ไดคนพบไปแลว

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
กับสุขภาพองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 ฉบับนี้ สําเร็จลุลวง
ได ด ว ยดี ด ว ยความอนุ เ คราะห จ าก ดร.ธิ ด าวั ล ย อุ น กอง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด ก รุ ณ าให คํ า แนะนํ า ตรวจทาน
ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัย
จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร. สุนทร คลายอ่ํา อาจารยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายณรงค เสารแกว
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบานปาเสรา และนายบุญเลิศ แกวดี รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โรงเรียนบาน
ทาหลุกสันทราย ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จนทําใหการวิจัยใน
ครัง้ นี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 ที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูล
ตลอดจนผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 จังหวัด
เชียงใหม ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล ขอขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว
ครูอาจารย ที่ใหกําลังใจ อบรมสั่งสอน ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
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คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
The relationship between Strategic Leadership of School Administrators to
School Administration under the Chiangrai Municipality School
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การศึกษาคนควาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย 2) เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และ 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 433
คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 205 คน จากนั้นกําหนด
สัดสวนตามขนาดของสถานศึกษาและคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบตรวจสอบรายการ และมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ผล
การศึกษา พบวา
1. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมและรายดาน อยู
ในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการควบคุมองคการใหสมดุล ดานการสนับสนุนวัฒนธรรม
องคการ ดานการปฏิบัติอยางมีคุณธรรม ดานการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ และดานการบริหารทรัพยากรใน
องคการ ตามลําดับ
2. การบริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งรายโดยภาพรวมและรายด า น อยู ใ นระดั บ มาก
เรี ย งลํ า ดั บ ค า เฉลี่ ย จากมากไปน อ ย คื อ ด า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ ด า นการบริ ห ารงบประมาณ ด า นการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ตามลําดับ
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the strategic leadership of school administrators under
the Chiang Rai municipality school. 2) to study the school administration under the Chiang Rai municipality
school. And 3) to study the relationship between strategic leadership of school administrators and school
administration under the Chiang Rai municipality school. The population of this study included teachers under the
Chiang Rai municipality school. There were 433 teachers sampled at random. The sample was determined
from Krejcie & Morgan table. The Simple Random Sampling 205. 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 strategic leadership of school administrators under the Chiang Rai municipality school 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 Establishing balanced organizational controls, Sustaining an effective organizational culture, Emphasizing
ethical practices, Determining strategic direction, and Effectively Managing the Firm’s Resource Portfolio
respectively.
2. The school administrators under the Chiang Rai municipality school 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 The Academic
Administration, The Administrative Budget, Personnel Management, and The General Administration
respectively.
3. The relationship between strategic leadership of school administrators and The school administrators
under the Chiang Rai municipality school. had overall and individual aspects of a very high relationship that was
statistically significant at the 0.01 level.
Keywords: Strategic Leadership, School Administrators

บทนํา
ปจจุบันเปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี จึง
เปนสังคมแหงการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพของคนเทานั้นที่มีความสําคัญตออนาคตของแตละสังคม
เทาเทียมกับทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาสามารถสรางสรรคและพัฒนาคนไทยใหมีความสามารถทางการศึกษา
และเศรษฐกิจกับนานาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความจําเปนตองพัฒนาการศึกษาของชาติใหเหมาะสม มี
ความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและทันตอความเจริญกาวหนาทางวิทยาการอยูเสมอ การศึกษาจึงมีบทบาทและ
ความสําคัญ ยิ่งตอชีวิต ของคนและสังคม โดยเฉพาะการเตรีย มคนเขาสู ศตวรรษที่ 21 เปน ภารกิจของการศึกษา
โดยตรง ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีสงผลกระทบ
อยางมากตอวิถีของผูคนจึงจําเปนตองทบทวนและออกแบบการศึกษาใหสอดคลองกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป (รุง
แกวแดง, 2543, หนา 1)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
มาตรา 80 กลาวถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ
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ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ มี
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงให
ผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป นประมุข และสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่ น ชุมชน องคก ารทางศาสนา และเอกชน จัด และมี สวนรว มในการจัด การศึก ษาเพื่ อพัฒนา
มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให เ ท า เที ย มและสอดคล อ งกั บ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 6 ไดกําหนดจุดมุงหมายการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกั บผูอื่นไดอยางมี
ความสุข มาตรา 9 กลาวถึง การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักความเปนเอกภาพ
ดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพและความตองการในแตละ
ระดับหรือแตละทองที่ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง เนื่องจากการศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนา
คนซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุด คุณภาพของคนเปนสิ่งที่สําคัญตอความเจริญกาวหนาของประเทศ หากประชากร
มีคุณภาพประเทศยอมเจริญกาวหนาเชนเดียวกัน แตคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษา
การบริหารงานในสถานการณดังกลาว เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมายผูบริหารสถานศึกษา
จําเปนตองมีภาวะผูนําสูงในหลาย ๆ ดาน จึงจะสามารถบริหารงานจําเปนตองอาศัยผูบริหารที่มีวิสัยทัศน ความรู
ความสามารถและมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จึ ง จะทํ า ให อ งค ก รประสบความสํ า เร็ จ นอกจากนี้ ใ นด า นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาและการสงเสริมการมีสวนรวมและการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัด การศึ ก ษาจากสว นกลางสู เขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึก ษา แม จ ะได มี การออกกฎกระทรวง กํา หนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 แลว แตหนวยปฏิบัติยังไมมีอิสระ
และความคลองตัวในการบริหารงานและการจัดการศึกษาเทาที่ควร (แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2552-2559, หนา 8) จะเห็นไดวาผูบริหารขององคการเปนผูที่มีความสําคัญตอความสําเร็จและความลมเหลวของ
องคการ ปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดของผูบริหารในการนําพาองคการใหอยูรอดและเจริญกาวหนาก็คือ ภาวะผูนํา
องคกรใดมีผูบริหารที่มีภาวะผูนําที่ดีมีความสามารถยอมสามารถนําองคกรสูผลสําเร็จตามเปาหมาย ในทางตรงกัน
ขามหากองคการใดก็ตามมีผูบริหารที่ดอยคุณภาพ ยอมทําลายขวัญและกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา อันจะนําไปสู
ผลผลิตที่ต่ําลงและผลการดําเนินงานที่ลมเหลว (ภารดี อนันตนาวี, 2551)
ผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันตองมีรูปแบบของความเปนผูนําที่เปลี่ยนแปลงไป การเปนผูนําเชิงกลยุทธเปน
ประเด็นที่มีการกลา วถึงอยางกวางขวางในชวงเวลาไม กี่ปที่ผานมา เพราะมองวาเปนเรื่องที่ องคการสมัยใหมใ น
ศตวรรษที่ 21 ตองใหความสนใจและมุงเนนในการสรางผูนําเชิงกลยุทธใหเกิดขึ้นในองคการ (ชัยเสฏฐ พรหมศรี,
2557, หนา 254) ซึ่งสถานศึกษาจะเกิดการบริหารเชิงกลยุทธไดนั้น ตามแนวคิดของฮิทท ไอรแลนด และฮอสคิสสัน
(Hitt, Ireland and Hoskisson, 2011, p. 361) กลาววา ผูบริหารระดับสูงหรือผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี
องคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ 2) การบริหาร
- Proceedings -

1124

ทรัพยากรในองคการ 3) การสนับสนุนวัฒนธรรมองคการที่มีประสิทธิผล 4) การมุงเนนปฏิบัติอยางมีคุณธรรม 5)
การควบคุมองคการใหสมดุล ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธที่ตองปรับเปลี่ยนทิศทางวิธี
คิดและ การบริหารแบบใหมที่สอดคลองทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความพยายามในการวางแผนกลยุทธอยางสมบูรณ
ที่ ค รอบคลุ ม ภารกิ จ และขอบข า ยทั้ ง หมดของสถานศึ ก ษา ทํ า ให มี ก ารนํ า เอาเรื่ อ งของกระบวนการบริ ห ารงาน
โดยเฉพาะการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ เชน การจัดโครงสรางสถานศึกษา วัฒนธรรม สถานศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลตลอดจนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธเขามาบูรณาการรวมกัน เปนรูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) โดยผูนําระดับสูงขององคการหรือผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนระดับกล
ยุทธเปนบุคคลที่ตองมีหนาที่ รับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารเชิง กลยุทธของสถานศึกษาในทุกขั้นตอน (ธนภณ
ธรรมรักษ, 2556)
การบริหารสถานศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายของสถานศึกษายอมขึ้นอยูกับความสามารถในการดําเนินงานให
บรรลุผลตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของสถานศึกษาที่กําหนดไว ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่มุงหวังยกระดับการศึกษา
ของชาติใหไดมาตรฐานและจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงมีคุณภาพ โดยมาตรา 39 ไดบัญญัติใหกระจายอํานาจการ
บริหารจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังสถานศึกษา
โดยตรง ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเปลี่ยนไปจากเดิมอยางมาก ซึ่งผูบริหารในฐานะผูแทน
สถานศึกษา รวมทั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของจะตองเขาใจอํานาจหนาที่ในการบริหาร
จัดการและมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาและผูเกี่ยวของจะตองเขาใจอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการและมีสวน
รวมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในระดับมากทุกดาน ดวยเหตุผล
ดังกลาวเปนการสนับสนุนประเด็นที่วาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธและสงผลตอความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษา
การจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป นองคกรปกครองสว นทองถิ่น มีสถานศึก ษาในสังกั ด
ทั้งหมด 8 โรงเรียน ทําหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะบริหารสถานศึกษา
ตามขอบขายและภารกิจการบริหารจัดการศึกษาใหสถานศึกษาการบริหารสถานศึกษาประกอบดวย 4 งาน คือ งาน
บริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป เพื่อจัดการศึกษาใหผูเรียนเปน
มนุษยสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู คูคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตสามารถ
อยู รว มกั บผู อื่น ในสัง คมอย างมีค วามสุ ข โดยผูบ ริห ารสถานศึก ษาตอ งปรับ เปลี่ย นบทบาทหน าที่ เพื่ อบริห ารจั ด
การศึกษาในรูปแบบใหม จึงจําเปนตองอาศัยภาวะผูนําเชิงกลยุทธเขามาบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนเพื่อกําหนด
ทิศทางของสถานศึกษาผานทางวิสัยทัศนและกลยุทธ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ด ว ยเหตุ นี้ เ อง ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะเชิ ง กลยุ ท ธ กั บ การบริ ห าร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งผลการวิจัยสามารถใชเปนขอมูล สําหรับผูบริหารสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไปใชในการวางแผนและกําหนดนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนา
สถานศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย 2) เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

กรอบแนวคิด
การบริหารสถานศึกษา
การบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ดังนี้
1. ดานบริหารงานวิชาการ
2. ดานบริหารงบประมาณ
3. ดานบริหารงานบุคคล
4. ดานบริหารงานทั่วไป

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 5 ดาน ดังนี้
1. การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ
2. การบริหารทรัพยากรในองคการ
3. การสนับสนุนวัฒนธรรมองคการที่มี
ประสิทธิผล
4. การมุงเนนปฏิบัติอยางมีคุณธรรม
5. การควบคุมองคการใหสมดุล

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีวิธีวิทยาการวิจัย ดังนี้
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 433 คน
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 205 คน จากนั้นกําหนด
สัดสวนตามขนาดของสถานศึกษาและคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย แบงออกเปน 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย ตามแนวคิดของฮิทท ไอรแลนด และ ฮอสคิสสัน
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งราย ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ และขอบขายและภาระ
กิจการบริหารสถานศึกษา
2. ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
3. สรางแบบสอบถามตามขอบขายที่ศึกษาในขอ 1 และขอ 2 คําถามทุกประเด็นครอบคลุมเนื้อหาและกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
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4. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาและ ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษา ขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของขอคําถามแตละขอ ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงค และหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และปรับปรุงแกไข จากการหาคาความเที่ยงตรงจาก
ผูเชี่ยวชาญ ไดคา IOC อยูระหวาง 0.67–1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ข, หนา 96)
6. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมทดลองคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย จํานวน 30 คนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธแอลฟา
ตามวิธีของครอนบาค (Cronvach, 1970, p. 161) ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดคาคาสัมประสิทธแอลฟาเทากับ 0.97 (รายละเอียดในภาคผนวก ค
ตาราง 16, หนา 106) และแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดคาคาสัม
ประสิทธแอลฟาเทากับ 0.98 (รายละเอียดในภาคผนวก ค ตาราง 17, หนา 106)
7. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล มี ขั้ น ตอนดั ง นี้ ผู วิ จั ย ติ ด ต อ ขอหนั ง สื อ จากวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขอหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
2. ผู วิจั ย ติ ด ต อ ขอหนั ง สื อ จากวิ ท ยาลัย การศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ย พะเยาเพื่ อ ขออนุ ญ าตเก็บ ข อ มู ล กั บ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 8 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จาก
เปาหมายในการเก็บรวมรวบขอมูล จํานวน 205 ฉบับ ไดรับคืน จํานวน 186 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.73
การวิเคราะหขอมูล
จากการศึกษา ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บขอมูล มาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและ
ทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายขอ รายดาน และโดยรวม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย วิเคราะหขอมูล
โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายขอ รายดาน และโดยรวม
ตอนที่ 3 หาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย สรุปผลไดดังนี้
1. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน และภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการควบคุมองคการใหสมดุล อยูในระดับมาก
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รองลงมา คือ ดานการสนับสนุนวัฒนธรรมองคการ อยูในระดับมาก ดานการปฏิบัติอยางมีคุณธรรม อยูในระดับมาก
และดานการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการบริหารทรัพยากรในองคการ อยูในระดับมาก
1.1 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการกําหนดทิศทาง
เชิ ง กลยุท ธ โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บมาก เมื่ อพิ จ ารณารายข อ พบว า ผูบ ริ หารสามารถกํ า หนดนโยบายของ
สถานศึกษาไดสอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนเพื่อมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก
รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการบริหารไดสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลง อยูใน
ระดับมาก และผูบริหารมีความสามารถและเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและกําหนดเปนแผนกลยุทธไดอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการกําหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือผูบริหารสามารถเชื่อมโยงและถายทอดวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
และเขาใจงายอยูในระดับมาก
1.2 ภาวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งราย ด า นการบริ ห าร
ทรัพยากรในองคการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารสามารถบริหารจัดการดาน
งบประมาณและดานทรัพยากรบุคคล ดวยความโปรงใส ถูกตองตามระเบียบ รวดเร็วและทันเหตุการณไดอยาง
เหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ได
ตอบสนองต อ ผูรับบริก ารอยา งมี คุ ณภาพ อยูใ นระดับ มาก และผูบ ริ หารสนับ สนุ น ส งเสริ ม จู งใจและกระตุน ให
ผูใตบังคับบัญชาใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ ตามลําดับ สวนการบริหารทรัพยากรใน
องคการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารมีการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณใหเพียงพอ คุมคา คุมทุนและเพียงพอ อยูใน
ระดับมาก
1.3 ภาวะผู นํา เชิ งกลยุท ธของผู บริ หารสถานศึกษาในสัง กัด เทศบาลนครเชีย งราย ดา นการสนับ สนุ น
วัฒนธรรมองคการที่มีประสิทธิผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารสรางคานิยมให
ผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธที่ดีตอกัน สรางบรรยากาศและจิตสํานึกในการมีสวนรวมในวัฒนธรรมองคการ เกิด
ความรักความสามัคคี ความปรองดองภายในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหาร
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมในการทํางานใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก อยูในระดับมาก
และผูบริหารสามารถกําหนดวัฒนธรรมและคานิยมของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
ภายนอก อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการสนับสนุนวัฒนธรรมองคการที่มีประสิทธิผลที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีในการทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชา อยูในระดับมาก
1.4 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการมุงเนนการ
ปฏิบัติอยางมีคุณธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา
ทุกคนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักศาสนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารมี
ความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใสและตรวจสอบได อยูในระดับมาก และผูบริหารพิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือนเปนไปตามหลักเกณฑดวยความโปรงใส มีความยุติธรรมและใหความเสมอภาคตอผูรวมงาน อยูในระดับมาก
ตามลําดับ การมุงเนนการปฏิบัติอยางมีคุณธรรมที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารมีหลักธรรมาภิบาล มีความรัก ความ
เมตตาและเอื้ออาทรเปนที่ศรัทธาตอผูใตบังคับบัญชาทุกคน อยูในระดับมาก
1.5 ภาวะผู นํ า เชิง กลยุ ท ธข องผู บ ริ หารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งราย ด า นการควบคุ ม
องคการใหสมดุล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารมีการจัดการบริหารงาน ดูแลใน
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กระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพการบริการ ผูรับบริการพึงพอใจในบริการที่ไดรับ และผูใหบริการมี
ความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารพัฒนา
ปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก และผูบริหารมีการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อนใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด อยูในระดับมาก ตามลําดับ การควบคุมองคการใหสมดุลที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ผูบริหารมีความยืดหยุนในการบริหารงานตามสถานการณ อยูในระดับมาก
2. การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวาการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายอยูในระดับมากทุกดาน และการบริหารสถานศึกษาดานที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการ
บริหารงบประมาณ อยูในระดับมาก ดานการบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก ตามลําดับ การบริหารสถานศึกษาที่
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การบริหารงานทั่วไป อยูในระดับมาก
2.1 การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใน
ระดั บมาก เมื่ อ พิจ ารณารายข อ พบว า สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ทํา หลั กสู ต รสถานศึก ษาได ส อดคล อ งกั บ วิ สัย ทั ศ น
เปาหมาย และตรงกับความตองการของทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษาสงเสริม
ใหครูจัดทําแผนจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญ อยูในระดับมาก สถานศึกษาดําเนินการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอยางถูกตอง ครบถวน
ตามมาตรฐานการศึกษา อยูในระดับมาก ตามลําดับ การบริหารงานวิชาการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษาจัด
กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษาอย างเปนระบบ และตอเนื่องเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย อยูในระดับมาก
2.2 การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงาน โดยมีการ
วิเคราะหแผนการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรของหนวยงาน แผนพัฒนาการศึกษา และความตองการของสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ และสินทรัพย
ถูกตองและเปนปจจุบัน อยูในระดับมาก สถานศึกษามีการจัดทําแผนดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการใช
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําป อยูในระดับมาก ตามลําดับ
การบริหารงานงบประมาณที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษาพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและ
จัดหาพัสดุ ครุภัณฑที่มีคุณภาพ เหมาะสมและเพียงพอกับการใชงาน อยูในระดับมาก
2.3 การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากร ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย
และมาตรฐานสําหรับจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษา
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก สถานศึกษามีการสํารวจความรู
ความสามารถ ความตองการของบุคลากรทุกคน เพื่อจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ตามความรูความสามารถ และ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ตามลําดับ การบริหารงานบุคคลที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสรางเสริมขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรทุกระดับ อยูในระดับมาก
2.4 การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สถานศึกษาเขารวมกิจกรรมตามนโยบายของตนสังกัด มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน
ระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนไดอยางหลากหลาย ตามความถนัดและ
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สนใจของผูเรียน อยูในระดับมาก สถานศึกษามีการจัดระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน มีการบํารุง ดูแลรักษาและ
พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมั่นคง ปลอดภัย พรอมใชประโยชนเพื่อใหเกิดความคุมคา
และเอื้อประโยชนตอการเรียนรู อยูในระดับมาก ตามลําดับ การบริหารงานทั่วไปที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามี
การระดมทรัพยากร ภูมิปญญา แหลงเรียนรู ใหเอื้อประโยชนตอการศึกษาไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในทางบวก ระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.83) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการ
บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกันสูงทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การบริ ห าร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมพบวา ภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก สวนรายดาน พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาทั้ง 5 ดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการควบคุมองคการให
สมดุล ดานการสนับสนุนวัฒนธรรมองคการ ดานการปฏิบัติอยางมีคุณธรรม ดานการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ
ดานการบริหารทรัพยากรในองคการ ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารมีความสามารถในการคาดการณและมองเห็นอนาคต
กําหนดทิศทาง มีวิสัยทัศนกวางไกล คิดอยางมีกลยุทธ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความยืดหยุน และสามารถนํา
วิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ทําใหครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชัย
เสฏฐ พรหมศรี (2557, หนา 254) ที่กลาววา การเปนผูนําเชิงกลยุทธเปนกระบวนการของการกําหนดทิศทางและ
สรางแรงบันดาลใจที่สําคัญตอการสรางและกําหนดแนวทาง รวมทั้งความยั่งยืนตอองคกร และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิราพร ดีบุญมี (2556) วิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแกน มีภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธ โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก คือ ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ดานการกําหนดกลยุทธ ดาน
การควบคุมและประเมินกลยุทธ ดานวัฒนธรรมขององคการ และดานการกําหนดทิศทางขององคการ
เมื่อพิจารณาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย รายดาน ดานการ
ควบคุ ม องค ก ารให ส มดุ ล มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า ผู บ ริ ห ารมี ก ารจั ด การบริ ห ารงาน ดู แ ลใน
กระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพการบริการ จัดอัตรากําลังบุคลากรใหเหมาะสมกับภาระงาน มีความ
ยืดหยุน มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนด ผูรับบริการพึงพอใจในบริการที่ไดรับและผูให
บริการมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ
(2553) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาจาก
กลุมตัวอยาง ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่เปนองคประกอบหลักภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ดังนี้ องคประกอบหลักดาน
การกําหนดทิศทางขององคการ องคประกอบหลักดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ และองคประกอบหลักดานการควบคุม
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และประเมินกลยุทธ และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิราพร ดีบุญมี (2556) ทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแกน มีภาวะผูนําเชิงกลยุทธ โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก คือ ดานการ
นํากลยุทธไปปฏิบัติ ดานการกําหนดกลยุทธ ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ ดานวัฒนธรรมขององคการ และ
ดานการกําหนดทิศทางขององคการ
2. การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายดาน พบวา
การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 ดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ การบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารสถานศึกษามีความสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
จัดการภายในสถานศึกษา ซึ่งเปนการวางรากฐานชีวิติใหกับผูเรียนไดกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน
เปนการพัฒนาสมาชิกของสังคมใหมีความเจริญงอกงามในดานตาง ๆ ที่มุงไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตาม
เปาหมาย ผูบริหารจะตองใชศาสตรและศิลปในการดําเนินงานตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุกตนันท หวาน
ฉ่ํา (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอําเภอคลองหลวง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน ใน
อําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฎิบัติอยูใน
ระดับมาก ดานที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการบริหารงานวิชาการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ
จิตรา ทรัพยโฉม (2556) ไดทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา
ภาวะผู นํา การเปลี่ ย นแปลงของผู บริ ห ารโรงเรี ย นและประสิท ธิ ผ ลการบริ ห ารโรงเรี ยนสั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อยูในระดับมาก โรงเรียนควรจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาในการจัดการเรียนการ
สอน ความตองการของชุมชนและสังคมภูมิปญญา เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งกอนและระหวางปฏิบัติหนาที่
เมื่อพิจารณาการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย รายดาน ดานการบริหารงานวิชาการ
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนงานที่จะตองปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของ
สถานศึ ก ษาและเป น เครื่ อ งชี้ ค วามสํ า เร็ จ และความสามารถของผู บ ริ ห าร งานวิ ช าการเป น ภารกิ จ หลั ก ของ
สถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา
ดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการ
มีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการ
จัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุ ณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ยุกตนันท หวานฉ่ํา (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอําเภอคลอง
หลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวาการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียน ในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมมีการ
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ปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการบริหารงานวิชาการ เมื่อพิจารณาจําแนก
เป น รายข อ ย อ ย ผลการวิ เ คราะห ด า นการบริ ห ารวิ ช าการ พบว า ในภาพรวมการบริ ห ารสถานศึ ก ษาด า นการ
บริหารงานวิชาการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด คือ สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครู
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชณิษฐนันท สุภัคสกุลหิรัญ (2554) ได
ทําการวิจัยเรื่อง การจัดการสถานศึกษาสูความเปนเลิศของโรงเรียนบานตาลเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 การบริหารงานวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง นําภูมิปญญา
ทองถิ่นเขามาบรูณาการในหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเนนการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนทั้งดานวิชาการ ดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในทางบวก ระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.83) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการ
บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกันสูงทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษามีอิทธิพลตอการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ผูบริหารควรพัฒนาตนเองดานภาวะผูนําเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญประภา สาริภา (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกล
ยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษา อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล สุภาทอง (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนํา
เชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครพนม เขต 2
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธและประสิทธิผลโรงเรียนอยูในระดับมาก
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรา ทรัพยโฉม (2556) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสกลนคร เขต 2 อยู ใ นระดั บ มาก และแตกต า งกั น ภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 มีความสัมพันธกันทางบวก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจั ย เรื่อง ความสัมพั นธ ระหวา งภาวะผู นํา เชิง กลยุ ทธ ของผูบ ริหารสถานศึกษากับ การบริ หาร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษา
โดยผูวิจัย มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้
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1. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ดานการบริหารทรัพยากรในองคการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ผูบริหารจึงควรบริหารจัดการดานงบประมาณและดาน
ทรัพยากรบุคคล ดวยความโปรงใส ถูกตองตามระเบียบ รวดเร็วและทันเหตุการณ และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด
2. จากผลการวิจัย พบวา การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการบริหารงานทั่วไป
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ผูบริหารจึงมีการจัดระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน มีการบํารุง ดูแลรักษาและพัฒนา
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมั่นคง ปลอดภัย พรอมใชประโยชนเพื่อใหเกิดความคุมคาและ
เอื้อประโยชนตอการเรียนรู และมีการระดมทรัพยากร ภูมิปญญา แหลงเรียนรู ใหเอื้อประโยชนตอการศึกษาไดอยาง
เหมาะสม
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึก ษาในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย มีความสัมพันธกันสูงชี้ใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการ
บริห ารสถานศึกษา ผูบริ หารควรพัฒ นาตนเองดา นภาวะผูนํา เชิง กลยุ ทธ เพื่อ พัฒนาการบริ หารสถานศึ กษาให มี
คุณภาพยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดอื่น ๆ
2. ควรศึกษาปญหาและขอเสนอแนะดานการบริหารทรัพยากรในองคการของการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดีดวยความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารย ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต อาจารยที่
ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา เสนอแนะและตรวจแกไข ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดมา จนการวิจัย
ฉบับนี้ สําเร็จเรียบรอยสมบูรณ
ขอขอบพระคุณ นายวัลลภ ไมจําปา รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 วาที่รอยโทกอเกียรติ ทุนศิริ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทิง
วิทยาคม และนายดวงจันทร สมณะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ที่ไดความกรุณาให
คําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จนทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบรูณ
ขอขอบพระคุณ ผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทุกโรงเรียน ที่ไดใหความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยเปนอยางดี
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแด บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว ผูใหการ
อบรมสั่งสอน รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และใหกําลังใจดวยดี และสุดทาย
ขอบคุณพลังกาย พลังใจจากตัวเองที่มุงมั่นและตั้งใจในการทําวิจัยฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 จังหวัดลําปาง
THE QUALIFICATION OF EDUCATIONAL ADMINISTRATOR FOR THE
EDUCATIONAL DEVOLOPMENT ATTEND ASEAN COMMUNITY OF EDUCATIONAL
SECONDARY SCHOOLS IN PHRAYAWANG GROUP UNDER THE SECONDARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 35
เหมือนฝน จันทรักษา 1* และ Sunthon Khlai-um 2
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Meuanfun Chuntaruksar1* and Sunthon Khlai-um 2
บทคัดยอ
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาการเรีย นรูสูป ระชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนมั ธยมศึกษากลุม พญาวัง สังกัด สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธ ยมศึ กษา เขต 35 จั ง หวั ดลํ า ปาง 2) เพื่อ ศึ กษาป ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาเกี่ ย วกั บคุ ณ ภาพของผู บ ริห าร
ประชากร คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 263 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคาความถี่
ผลการศึกษาวิจัยพบวา
1. ความคิดเห็นของคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา พบวามีความคิดเห็นมาก เรียงตามลําดับจากมากที่สุดไป
นอยที่สุด ดังนี้ ดานความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน ดานความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ดาน
ทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT ตามลําดับ
2. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวามีความคิดเห็นมาก เรียงตามลําดับจากมากที่สุด
ไปนอยที่สุด ดังนี้ ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูสู ประชาคมอาเซียน ดาน
ความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และ ดานทักษะ
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT ตามลําดับ
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ป ญ หาและข อ เสนอแนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโดยภาพรวม คื อ
ผูบริหารสวนใหญยังขาดทักษะทางดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขอเสนอแนะคือผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และควรสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงนักเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อยกระดับความสามารถดานภาษาและควรมีนโยบายใหครูผูสอน
ภาษาอังกฤษเขารับการอบรม ดูงานทั้งในและตางประเทศเพื่อนําความรูกลับมาถายทอดใหเพื่อนครูและนักเรียน
คําสําคัญ: คุณภาพของผูบริห ารสถานศึก ษา การพัฒนาการเรี ยนรู ประชาคมอาเซีย น

Abstract
The purpose of this research were to study 1) The levels of the result of qualification of educational
administrators for the educational development attend ASEAN community of educational secondary schools in
Phrayawang group under the secondary educational service area office 35. 2) The problems and development
recommendation of qualification of educational administrators for the educational development attend ASEAN
community of educational secondary schools in Phrayawang group under the secondary educational service area
office 35. The research population were 276 persons consists of 13 administrators and 263 teachers. The
research instruments were analyzed by using percentage, mean and standard deviation.
The result of the research was as follows;
1. The overall of the result of educational administrators found that the total average score was in the
high level. The data sorted from the most to the least, which were; administrators are able to coordinate
association network for learning and teaching approach coordinating towards ASEAN community. Then,
administrators are able to manage in limited conditions efficiently, and administrators have skilled English for
communication and have skills in ICT and so on.
2. The overall of the result of teachers found that the total average score was in the high level. The
data sorted from the most to the least, which were; administrators are able to supervise and monitor overall
operation. Then, administrators are able to coordinate association network for learning and teaching approach
coordinating towards ASEAN community, and administrators have skilled English for communication and have
skills in ICT and so on.
The result of problems and development recommendation of administrators and teachers. The most
problems were found administrators have the lack of English Communication skill and the problem of listening
and speaking English efficiency. The guideline administrators have both the knowledge of using English
communication skill and transfer English attend to ASEAN. Administrators encourage and support both teachers
and students to practice English to set up language skill and should have the policy of English observe activities
project and English study training project in aboard transfer their knowledge to other teachers and students
efficiency.
Keywords: THE QUALIFICATION OF EDUCATIONAL, ADMINISTRATOR THE EDUCATIONAL, DEVOLOPMENT
ASEAN
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บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, หนา 1) กลาววา การศึกษามีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนและเตรียมความพรอม เพื่อกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนใหทันตามกําหนดในกรอบความรวมมือของ
ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก (Three Pillars of ASEAN Community) ซึ่งประกอบดวยประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic
Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC)อย า งหลี ก เลี่ ย ง
มิได สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นความจําเปนที่จะตองสรางความตระหนักและความพรอม
ในการกําหนดนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวสูประชาคมอาเซียนที่สอดคลองกับนโยบายในการขับเคลื่อน
การปฏิรู ปการศึก ษาในทศวรรษที่ส อง ในฐานะที่ป ระเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิ กกอ ตั้งอาเซี ยน รัฐบาลไทยไดใ ห
ความสําคัญในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนเชนเดียวกันกับกลุมประเทศสมาชิกอื่น โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมและการเมือ ง ความมั่ นคง โดยเฉพาะการเน นความสํา คัญในเรื่อ งการเตรียมความพรอ ม
ทางดานการศึกษาของประเทศไทย เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน
และพั ฒ นาความร ว มมื อ ด า นการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ภู มิ ภ าคสู ก ารบรรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาแห ง สหั ส วรรษของ
สหประชาชาติ สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกั บประชาคมอาเซียน และ
จะตองผลิตเยาวชนใหเห็นความสําคัญ มีความรู ความเขาใจ และเจตคติ ที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเตรียมเขา
สูการเปนสวนหนึ่งของกลุมประเทศสมาชิกในอาเซียน ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูนําองคการจึงจําเปนตอง
เปนผูบริหารที่มีคุณภาพ ทั้งดานความรู ความสามารถและความเขาใจในหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งเปน
คุณสมบัติพื้นฐานของผูบริหาร มีการใชศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการปกครองบังคับ
บัญชาผูรวมงาน มีความสามารถในการตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว และกลาตัดสินใจ ปฏิบัติตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อพัฒนาองคกรไปสูเปาหมาย สราง
องคกรแหงการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน จึงจําเปนตองมี
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีความพรอมตรงตามคุณภาพตัวชี้วัดคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาใหมีความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในป 2558 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ไดระบุวา ในการพัฒนาการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน ผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณภาพในแตละดานดังนี้ ดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคม
อาเซีย น ผูบริ หารสถานศึก ษาไดดํ าเนิน การบริ หารโรงเรีย นมีก ารกํา หนดวิสั ยทั ศนห ลัก สูต รการจั ดการเรีย นรู สู
ประชาคมอาเซียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นมีการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก ดานความสามารถในการบริหารจัดการ ภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จั ด แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระยะ สั้ น และระยะยาว โดยเน น การจั ด การเรี ย นการสอน ที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะในการใช ICT ผูบริหาร
สถานศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
รวมทั้งมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการติดตอสื่อสาร ดานความสามารถในการประสานภาคี
เครือขาย เพื่อความรวมมือในการจัด การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เชน โรงเรียน องคกรเอกชน หนวยงานราชการ
มีการสรางเครือขายการเรียนรู และมีการสรางผูปกครองเครือขายและชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการเขามามีสวน
รวมในดานการจัดการเรียนการสอน และงบประมาณในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ดานความสามารถใน
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การนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบและมีกระบวนการนิเทศติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการการดําเนินงาน
ของโรงเรียนที่เปน ปจจุ บัน และต อเนื่ อง และด านความสามารถในการใชเทคโนโลยี ในการติด ตอ สื่อสารกับ ภาคี
เครือขายในกลุมประชาคมประเทศสมาชิกอาเซียน ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางครูและนักเรียน และมีการแบงปนประสบการณรวมกับโรงเรียนในโครงการประชาคมอาเซียน จากที่กลาวมา
ขางตน ทําใหกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง จังหวัดลําปาง ประกอบดวย โรงเรียนวังเหนือวิทยา โรงเรียนแจ
หมวิทยา โรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย โรงเรียนทุงอุดมวิทยา และโรงเรียนทุงกวาววิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง เขต 35 ซึ่งเปนโรงเรียนประจําอําเภอและตําบล ในเขตอําเภอ
วังเหนือ อําเภอแจหม และอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ผูบริห ารสถานศึกษาของกลุม โรงเรียนดังกลาว ได มี
นโยบายเรงรัดใหมีการจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อใหพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนในป 2558นี้
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า ว ผู ศึ ก ษาซึ่ ง เป น ครู ใ นกลุ ม โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษากลุ ม พญาวั ง จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะ
ทําการศึกษาคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
กลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเพื่อเปน
แนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ใชในการประกอบพิจารณา หลักการบริหารเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิ จัยนี้มี วัตถุป ระสงคเพื่อ (1) เพื่อศึ กษาระดับ ความคิดเห็ นของคุณภาพผูบริ หารสถานศึ กษาในการ
พัฒนาการเรีย นรูสูป ระชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนมั ธยมศึกษากลุม พญาวัง สังกัด สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง (2) เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพของผูบริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
1. ดานความสามารถในการบริหารจัดการภายใต
สภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
ทักษะในการใช ICT
3. ดานความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อ
ความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
4. ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

ระดับความคิดเห็นของคุณภาพ
ของผูบริหารในการพัฒนาการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญา
วัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
จังหวัดลําปาง

5. ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
ติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายในกลุมประชาคม
อาเซียน

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง ป
การศึกษา 2558 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชากร คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 263 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา แบงออกเปน 3 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check
list) ตอนที่ 2 คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
กลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง โดยครอบคลุมคุณภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้ง 6 ดาน รวมทั้งหมด 54 รายการ ชุดที่ 2 สําหรับ
ครูและผูบริหารสถานศึกษา แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนที่ 2 คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
35 จังหวัดลําปาง โดยครอบคลุมคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้ง 6
ดาน รวมทั้งหมด 53 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป ญ หาและข อ เสนอแนะคุ ณ ภาพของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการ
พัฒนาการเรีย นรูสูป ระชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนมั ธยมศึกษากลุม พญาวัง สังกัด สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง ทั้ง 6 ดาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
- Proceedings -

1139

ผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) ขอมูลที่เกี่ยวกับระดับของ
คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนนั้น วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( µ )
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบว าผลการศึกษาคุณภาพของผูบ ริหารสถานศึก ษาในการพัฒนาการเรียนรู สู
ประชาคมอาเซียนโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวังสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นสูงสุด ไดแกดานความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความ
รวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานความสามารถในการบริหาร
จัดการคุณภาพภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ดานความสามารถติดตอสื่อสารกับ
ภาคีเครือขายในกลุมประชาคมอาเซียน ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน ดานวิสั ยทัศนใ นการจัดการศึกษาสู ประชาคมอาเซียน และนอ ยที่สุดคื อดานทั กษะในการใช
ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อสาร และทั กษะในการใช ICT อยู ใ นระดั บ ปานกลาง สามารถสรุ ป ผลแยกเป น รายด า น
ตามลําดับดังนี้
1. ดานที่ 4 ความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน พบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุด
ไดแก ทานมีการรวมประชุมกับชุมชนในการระดมทรัพยากร ดําเนินการโดยโรงเรียนรวมกับชุมชนจัดทํา หลักสูตรและ
จัดทําแผนพัฒนาระบบการบริหาร เพื่อพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากลและทานสงเสริมใหสถานศึกษาและชุมชน
รวมทั้งเครือขายการพัฒนา มีการจัดกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและมีความหลากหลายทั้งการศึกษา การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคมความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และ ต่ําสุดคือ ทานสงเสริมการสรางเครือขายการ
ดําเนินงานรวมกับผูนําชุมชน ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชนความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก
2. ดานที่ 2 ดานความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ พบวา
ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก ทานมีการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ทุกฝายมีสวนรวม และบทบาทหนาที่ของฝายตางๆอยางชัดเจนความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด และต่ําสุดคือทานมีการควบคุม กํากับ ดูแลและพัฒนาการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่อง ความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก
3. ดานที่ 6 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารภาคีเครือขายในกลุมประชาคมอาเซียน
ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก ทาน
สามารถจัดระบบสถานศึกษาใหเขารวมกับโครงการเครือขายกลุมภาคีตางๆขอกระทรวงศึกษาธิการความคิดเห็นอยู
ในระดับมากที่สุด และต่ําสุดคือ ผูบริหารมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการแบงปนประสบการณรวมกับโรงเรียนใน
โครงการ ประชาคมอาเซียนความคิดเห็นอยูในระดับมาก
4. ดานที่ 5 ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก ทาน
มีกระบวนการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีการดําเนินงาน ความคิดเห็น
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อยูในระดับมากที่สุด และต่ําสุดคือ ทานมีการจัดทําคําสั่งคณะกรรมการติดตามการ ดําเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนใน
สถานศึกษาความคิดเห็นอยูในระดับมาก
5. ดานที่ 1 ดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนพบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก ทานไดวางระบบการบริหารที่เทียบเคียง
มาตรฐานมุงเนนผูเรียนใหมี คุณภาพเปนพลโลก ความคิ ดเห็นอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ทานไดมีการจัดทํ า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเนนการจัดการเรียนรูแทรกเขาไปในหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก
6. ดานที่ 3 ดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT พบวา ระดับความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก ทานสงเสริมใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนและใชประโยชนจากฐานของมูลอิเล็กทรอนิคส (ICT) และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรเครือขายความคิดเห็นอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ทานสามารถในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใช
ภาษาอังกฤษ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนใหหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ผลการศึ ก ษาคุ ณ ภาพของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการพั ฒ นาการเรี ย นรู สู ป ระชาคมอาเซี ย นโรงเรี ย น
มัธยมศึกษากลุมพญาวังสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สําหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก โดยเรียงลําดับคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา มีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผล
การดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานความสามารถในการประสาน
ภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือ ในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ดานวิสัยทัศนในการจัด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ดานความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือใน
การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ดานความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพภายใต
สภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก และนอยที่สุดคือดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และทักษะในการใช ICT อยูในระดับปานกลาง
สามารถสรุปผลแยกเปนรายดานตามลําดับดังนี้
7. ดานที่ 5 ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
พบวา ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุด
ไดแก ผูบริหารจัดประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูดําเนินงานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนภายในชั้นเรียนอยาง
เปนระบบความคิดเห็นอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ผูบริหารมีการวัดผลและประเมินผลโดยใชแบบประเมินผลตาม
สภาพจริงในการดําเนินงานจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบความคิดเห็น
อยูในระดับมาก
8. ดานที่ 6 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารภาคีเครือขายในกลุมประชาคมอาเซียน
พบวา ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลการทางการศึกษาดานโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจ ารณาเป น รายด านพบว า สู ง สุด ได แก ผูบ ริ หารสนั บ สนุน และจั ดสรรงบประมาณใหแ ก ครู แ ละนั ก เรี ย นมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยใชกิจกรรมโครงการ Connecting Classrooms แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหว า งกั น ความคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ มาก และต่ํ า สุ ด คื อ ผู บ ริ ห ารมี ก ารส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ก ารแบ ง ป น
ประสบการณรวมกับโรงเรียนในโครงการประชาคมอาเซียน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก
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9. ดานที่ 1 ดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน พบวา ระดับความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก ผูบริหารมีระบบการบริหารที่
เทียบเคียงมาตรฐานมุงเนนผูเรียนใหมีคุณภาพเปนพลโลก ความคิดเห็นอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ผูบริหารมีการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเนนการจัดการเรียนรูแทรกเขาไปในหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว ความคิดเห็นอยูในระดับมาก
10. ดานที่ 2 ดานความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพพบวา
ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก
ผูบริหาร มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับอาเซียน
และ ผูบริหารไดใหทางสถานศึกษามีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ผูบริหารมีการควบคุม กํากับ ดูแลและพัฒนาการดําเนินงานเปนระยะอยาง
ตอเนื่องความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
11. ดานที่ 4 พบวา ดานความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลางพบวาสูงสุดไดแก ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งเครือขายการพัฒนา มีการ
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมและใหความรูเรื่องอาเซียนแกนักเรียนและประชาชนในทองถิ่นความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก และต่ําสุดคือ ผูบริหารสงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขายประชาคมอาเซียน
ภายในสถานศึกษาความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
ดานที่ 3 ดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT พบวา ระดับความคิดเห็น
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT โดย
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง พบวาสูงสุดไดแก ผูบริหารมีความสามารถในการใชICT ติดตอสื่อสาร
เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ความคิดเห็นอยูในระดับ และต่ําสุดคือ ผูบริหารมีนโยบายใหครูผูสอนภาษาอังกฤษ เขารับการ อบรม ดูงาน ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และกลับมาถายทอดความรู ความสามารถใหกับเพื่อนครูและนักเรียนความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง

สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ตอคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ซึ่ ง มี ป ระเด็ น ที่ น า สนใจ ควรแก ก ารนํ า มาอภิ ป รายผล
ดังตอไปนี้
1. ด า นวิ สั ย ทั ศ น ใ นการจั ด การศึ ก ษาสู ป ระชาคมอาเซี ย น จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา จํานวน 13 คน พบวา ดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา ไดวางระบบการบริหารที่เทียบเคียงมาตรฐานมุงเนนผูเรียนใหมีคุณภาพเปนพล
โลก นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการจัดทําพันธกิจของสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอยางชัดเจน มี
การกําหนดนโยบายของกิจกรรมสอดคลองเปาหมายของการพัฒนาการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อีกทั้งไดมี
การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสูสากล สอดคลองกับผลการวิจัยของ เสกสรร ไชยเอื้อ (2546) ได
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ทําการศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหมที่วาดวยการปฏิรูป
การศึก ษาระดับสถานศึกษา ผลการศึก ษาพบวา ผูบ ริหารสถานศึ กษาสั งกัดสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวั ด
เชียงใหมมีวิสัยทัศนอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวทางการบริหารการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หนา 1-12) ที่เห็นความสําคัญผูบริหารดานวิสัยทัศน เปนอันดับ
แรก โดยไดกําหนดไวในตัวชี้วัดคุณภาพผูบริหารไววา ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาเขาสูประชาคม
อาเซียน
สวนการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 263 คน พบวา ดานวิสัยทัศนในการ
จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา
ได ว างระบบการบริ ห ารที่ เที ย บเคี ย งมาตรฐานมุ ง เน น ผู เรี ย นให มี คุ ณ ภาพเป น พลโลก มี ก ารจั ด ทํ า พั น ธกิ จ ของ
สถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอยางชัดเจน มีการกําหนดนโยบายของกิจกรรมสอดคลองเปาหมายของการ
พัฒ นาการจั ด การเรี ย นรู สู ประชาคมอาเซี ย น และไดมี ก ารพั ฒนาสถานศึ ก ษาใหเป นโรงเรี ยนมาตรฐานสูส ากล
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ตอตระกูล บุญปลูก (2556) ไดทําการศึกษาการเตรียมความพรอมดานการจัดการ
เรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 : กรณีศึกษาโรงเรียนบานเวียง
พานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเนน
การบริหารแบบมีสวนรวมโดยใหทุกคนที่มีสวยเกี่ยวของรูสึกวาเปนเจาของโรงเรียนและชวยผลักดันโรงเรียนใหมีการ
พัฒนายิ่งขึ้นไปและไดมีการระบุวิสัยทัศนรวมกันระหวางครูและผูบริหารสถานศึกษาไวในแผนปฏิบัติการโรงเรียนโดย
มุงเนนใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาตางประเทศ จึงทําใหผลการศึกษาพบวาผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนอยูใน
ระดับมาก
2. ดานความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ จาก
การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน พบวา ดานความสามารถในการบริหารจัดการ
คุณภาพภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามี
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ทุกฝายมีสวนรวม และบทบาทหนาที่ของฝายตางๆ อยางชัดเจน มีการนําเรื่อง
อาเซียนเขาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดเปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงคในการดําเนินงานของสถานศึกษาเขา
ประชุมวางแผน มีการจัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูอาเซียนในสถานศึกษา และมีการสรางแรงจูงใจแกบุคลากรใน
โรงเรียนที่รวมดําเนินงานอยางจริงจังอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วลัยพร วันแกว (2556) ได
ทําการศึกษาการดําเนินงานการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความพรอมในการ
ดําเนินงานการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับสํานักงาน คณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2555) กล า วว า ในการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพนั้ น ผู บ ริ ห ารต อ งมี ค วามตระหนั ก และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาทั้งระบบ ดังนี้
ดานการบริหารจัดการเปนองคประกอบสําคัญที่จะผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายปจจัยสําคัญที่สงผล
ตอประสิทธิภาพและความสําเร็จก็คือ ผูบริหาร ที่ตองรับรู เขาใจ และยอมรับงานนี้อยางจริงใจ ดานการจัดการเรียนรู
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถดําเนินชีวิตดวยดีในประชาคมอาเซียน ซึ่งตองดําเนินงาน
ทั้งระบบในสถานศึกษาในทุกๆดาน ดังไดกลาวมาแลวนั้น งานวิชาการหรืองานจัดการเรียนรูถือเปนงานหลัก เปนงาน
ที่จะสงผลโดยตรงใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้ ควรจะตองมีการวิเคราะหความสอดคลอง ระหวาง
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
แผนยุ ท ธศาสตร อ าเซี ย นของชาติ ห รื อ
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กระทรวงศึกษาธิการ และเปาหมายของการเปนประชาคมอาเซียน เพื่อกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการ
ทุกกิจกรรมทั้งระบบโรงเรียน ดานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ผูบริหารจะตองมีการจัดกิจกรรมทั้งที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการเรียนการสอน และที่ไมเกี่ยวของโดยตรง และดานการจัดกิจกรรมสัมพันธ ผูบริหารมีการจัดกิจกรรม
ใหนักเรียนเรียนรูรวมกับชุมชน และใหชุมชนรวมทั้งหนวยงานภายนอกเปนแหลงเรียนรู
สวนการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 263 คน พบวา ดานความสามารถใน
การบริหารจัดการคุณภาพภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก
ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ทุกฝายมีสวนรวม และบทบาทหนาที่ของฝายตาง ๆ อยาง
ชัดเจน มีการนําเรื่องอาเซียนเขาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดเปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาเขาประชุมวางแผน มีการสรางความเขาใจรวมกันในเปาหมาย นโยบาย หรือวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทั้งผูบริหาร กรรมการ สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและเขาใจตรงกัน มี
การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับอาเซียน และไดให
ทางสถานศึกษามีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ จงจิต ต เหลือ งอรุ ณ (2556) ที่ ไ ดทํา การศึก ษาการเตรี ย มความพร อมการบริห ารหลั กสู ต รประถมศึ ก ษาสู
ประชาคมอาเซียนสูของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการศึกษาพบวาการเตรียม
ความพรอมการบริหารหลักสูตรประถมศึกษาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก
3. ดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT จากการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน พบวาดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT
ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา ในความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษานั้น มีการสงเสริม
ใหครู และบุคลากรทางการศึก ษาจัด การเรียนการสอนและใชประโยชนจากฐานขอมู ลอิเล็ กทรอนิคส (ICT) และ
จัดระบบคอมพิวเตอรเครือขาย มีทักษะในการแสวงหาความรวมมือระหวางสถานศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
โดยการหาโรงเรียนเครือขาย (School Network) ในกลุมประชาคมอาเซียน มีความสามารถและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารดวยความรวดเร็วและถูกตอง อีกทั้งยัง
สามารถใช ICT ในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเพ็ญประภา เจริญสุข และอนุวัต เจริญสุข
(2554) ไดทําการศึกษาภาษาอังกฤษกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสูความเปนประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 มี
วัตถุประสงคเพื่อ นําเสนอขอพึงตระหนักตอการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู
ความเปนประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 2015 มีเปาหมายเพื่อสงเสริมอาเซียนใหเปนตลาด และฐานการผลิตเดียวที่มี
การเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และเงินทุน อยางเสรี ผลการศึกษาเสนอกระทบการเปดเสรี
ทางการคา ตลาดแรงงานไทย ขอพึงตระหนัก ในการเตรียมความพรอมของบัณฑิตซึ่งจะเปนแรงงานในอนาคต
มุ ม มอง กระบวนการเรี ย น การสอนของคณาจารย นโยบายสถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพรอมกาวไปสูคูวามเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ป ค.ศ. 2015 นอกจากนี้ สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2545) ไดกลาววาผูบริหารตองมีความสามารถและทักษะใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารดวยความรวดเร็วและถูกตองสราง
เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน สงเสริมให
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนและใชประโยชนจาก ICT และจัดหาระบบคอมพิวเตอรเครือขาย
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แตจากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 263 คน พบวาพบวาดานทักษะใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง อาจเปน
เพราะวาผูบริหารสถานศึกษา ไมมีนโยบายใหครูผูสอนภาษาอังกฤษเขารับการอบรม ดูงาน ทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศเทาที่ค วร จึง ทําให ไมสามารถกลั บมาถ ายทอดความรู ความสามารถให กับเพื่อ นครูแ ละนักเรียนได
ผูบริหารสถานศึกษา มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เพื่อยกระดับความสามารถดานภาษานอยมาก ยังไมมีทักษะในการแสวงหาความรวมมือระหวางสถานศึกษาทั้งใน
ประเทศและตา งประเทศโดยการหาโรงเรีย นเครื อข าย (School Network) ในกลุ มประชาคมอาเซี ยน ผู บริ หาร
สถานศึกษามีการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการใชสื่อสมัยใหมและคนหากลวิธีการเรียนรูภาษาดวยตนเอง
นอยมาก อีกทั้งยังขาดทักษะทางดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไมสามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษไดเทาที่ควร จึงไม
สามารถในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนไดเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับ
กองภพ กองโกย (2555) ไดทําการศึกษาการศึกษาความตองการจําเปนในการบริหารและจัดการศึกษาสูประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการศึกษาพบวา ดานทักษะในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง
4. ดา นความสามารถในการประสานภาคี เครื อ ขา ยเพื่ อความร ว มมื อในการจั ด การเรี ยนรู สู ป ระชาคม
อาเซียน จากการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน พบวาดานความสามารถในการประสาน
ภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมากที่ สุด อาจเปนเพราะว า
ผูบริหารสถานศึกษามีการรวมประชุมกับชุมชนในการระดมทรัพยากร ดําเนินการโดยโรงเรียนรวมกับชุมชนจัดทํา
หลักสูตรและจัดทําแผนพัฒนาระบบการบริหารเพื่อพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล สงเสริมใหสถานศึกษาและ
ชุ ม ชนรวมทั้ ง เครื อ ข า ยการพั ฒ นามี ก ารจั ด กิ จ กรรมร ว มกั น อย า งต อ เนื่ อ งและมี ค วามหลากหลายทั้ ง การศึ ก ษา
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งยังมีการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาและชุมชน รวมทั้ง
เครือขายการพัฒนา มีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมและใหความรูเรื่องอาเซียนแกนักเรียนและประชาชนใน
ทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวีรกร อุตรเลิศ (2554) ไดทําการศึกษาการเตรียมความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: เทศบาลตําบลบานแยง อําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาความรูและความเขาใจของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลบานแยง เพื่อรองรับการกาวสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ไดนําผลการวิจัย ไปประชาสัมพันธ ใหขอมูลขาวสาร สรางความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนอยางตอเนื่อง และทั่วถึงจัดทําโครงการชุมชนแหงการเรียนรู เสนอโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา ตอ
ยอดจนอยูในระดับมากที่สุด
แตจากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 263 คน พบวาดานความสามารถ
ในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน พบวาอยูในระดับปานกลาง
อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาไมมีการสงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขาย
ประชาคมอาเซียนภายในสถานศึกษา ขาดการประสานความรวมมือกับชุมชนในการจัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรู
เกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น และไม มี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น รวมถึ ง มี ก ารจั ด การประชุ ม
ผูปกครองเครือขาย คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนนอยมาก จึงทําใหไมไดรับความรวมมือสนับสนุนจากชุมชน
ในการสรางเครือขายการเรียนรู และการสรางผูปกครองเครือขายและชุมชน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สายัณย
เสนวิรัช ไดทําการศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนกาวิละ
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อนุกูล จังหวัดเชียงใหม พบวา บทบาทของผูบริหารในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนดานการจัดกิจกรรม
สัมพันธจากการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับนอย
5. ด า นความสามารถในการนิ เทศติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานจั ด การเรี ย นรู สู ป ระชาคมอาเซี ย นจาก
การศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน พบวาดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีกระบวนการนิเทศติดตาม
ผลการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการดําเนินงานมีการจัดประชุมครูกลุมสาระการเรียนรู
ดําเนินงานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนภายในชั้นเรียนอยางเปนระบบ และมีกระบวนการนิเทศติดตามการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนปจจุบันและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ ปยะวรรณ
ฝายถิ่น(2555) ไดทําการศึกษาคุณลักษณะและความสามารถในการบริหารงานตามนโยบายรัฐสูประชาคมอาเซียน
ของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา
คุณลักษณะและความสามารถในการบริหารงานตามนโยบายรัฐสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในดานดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 263 คน ดานความสามารถในการ
นิ เทศติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานจั ด การเรี ย นรู สู ป ระชาคมอาเซี ย นอยู ใ นระดั บ มาก อาจเป น เพราะว า ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษามีการจัดประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูดําเนินงานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนภายในชั้นเรียน
อยางเปนระบบ มีการทําผลการประเมินการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนํามาปรับปรุงและ
พัฒนาอยางยั่งยืน และมีกระบวนการนิเทศติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการการดําเนินงานของสถานศึกษา
เปนปจจุบันและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ สุดารัตน ชัยทะนุ (2556) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงาน
วิชาการภายใตบริบทการกาวสูประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต
2 ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อยูในระดับมาก
6. ดานความสามารถติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายในกลุมประชาคมอาเซียน จากการศึกษาความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน พบวาดานความสามารถติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายในกลุมประชาคม
อาเซียน อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบสถานศึกษาใหเขารวมกับโครงการเครือขาย
กลุมภาคีตางๆของกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณใหแกครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยใชกิจกรรมโครงการ Connecting Classrooms แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
และสงเสริมและเขารวมกับสถาบันการศึกษาตางๆที่มีการติดตอภาคีเครือขายและการแลกเปลี่ยนเยาวชนในกลุม
ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดศึกษาการเตรียมความ
พรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเขารวมประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อ
ศึกษาสถานภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่สัมพันธกับตางประเทศ ความคิดเห็น
ของประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตอการเขารวมประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 2558 การเตรียมความพรอมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการรองรับการเขาสูประชาคม อาเซียน ปญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพรอมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสูประชาคมอาเซียน พรอมวิธีการแกปญหาและขอเสนอแนะจากประสบการณ การเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
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จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 263 คน ดานความสามารถ
ติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายในกลุมประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนและ
จัดสรรงบประมาณใหแกครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยใชกิจกรรมโครงการ
Connecting Classrooms แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน สงเสริมและเขารวมกับสถาบันการศึกษาตางๆที่มีการติดตอ
ภาคีเครือขายและการแลกเปลี่ยนเยาวชนในกลุมประชาคมอาเซียน และมีความสามารถในการจัดระบบสถานศึกษา
ใหเขารวมกั บโครงการเครือขายกลุม ภาคีตางๆของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคลองกับ สําราญ สูงติวงศ ได
ทําการศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สัง กัด เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ผลการวิจัยพบวา ใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร กับบุคคลหรือองคกร ทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ ผานสังคมออนไลน หรือ เว็บไซตของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 หรือเว็บไซตที่ใหบริการ
ทางการศึกษาเพื่อติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู เยี่ยมชมผลงานทาง วิชาการและเผยแพรผลงานทางวิชาการ ทํา
ใหผลการศึกษาอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. จากผลการวิจัยการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติที่สงผลตอคุณลักษณะของผูเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา พบวาระดับการ
ปฏิบัติของการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรูมี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงาน และการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงาน นําผลการวิเคราะหมาทบทวนเพื่อหาจุดบกพรอง
การปฏิบัติงานแลวคนหาปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ สื่อสารผลการวิเคราะหและทบทวน ใหบุคลากรทุกระดับใน
โรงเรียนรับรู เขาใจ ในผลการวิเคราะห และนําไปใชในการปฏิบัติ การผลักดันใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน ของโรงเรียน
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย–พะเยา) ควรดําเนิน การสงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความตระหนักและความเขาใจในการดําเนินงานตามแนวทางรางวัล
คุณภาพแหงชาติ โดยยึดคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนสําคัญ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะสงผลใหการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติมีความยั่งยืนสงผล
ใหผูเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ศึกษาภาวะผูนําของการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติที่สงผลตอคุณลักษณะ
ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติที่สงผลตอ
คุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
พะเยา ฉบั บ นี้ สํ าเร็ จลุ ล วงไดด ว ยดี ด ว ยความอนุเคราะหจ าก ดร.น้ํ าฝน กัน มา อาจารย ที่ ปรึ ก ษาที่ ได ก รุณ าให
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คําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จ
เรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายพิเชษฐ สมฤทธิ์ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม นายบรรจง
คิดดี รองผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และ ดร.รุงทิวา กองสอน ผูชวยคณบดีวิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จน
ทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจน
ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุมโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดพะเยาทุกโรงเรียน ที่ใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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คุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนวัง
เหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลําปาง-ลําพูน)
THE CHARACTERISTICS FOR ASEAN COMMUNITY PREPARATION OF TEACHERS
IN WANGNUEA WITTAYA SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONNAL
SERVICE AREA OFFIC 35 (LAMPANG-LAMPHUN)
รณชัย แกวในชุมภูทอง 1* และ สุนทร คลายอ่ํา 2
0

1

Ronnachai Kaewnaichumphuthong 1* and Sunthorn Khlaium 2
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) 2) เพื่อ
ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนตอคุณลักษณะของครูในการเตรียมความ
พรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
(ลําปาง-ลําพูน) โดยมีประชากร คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
6 ปการศึกษา 2558 จํานวน 345 คน รวมทั้งสิ้น 438 เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน)
1.1 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวังเหนือวิทยา โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ทั้งระบบ ออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) รองลงมาคือ ดานการใช
เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู และดานที่ มีความคิ ดเห็นนอ ยที่สุดคือ ดานความสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน
1.2 ความคิดเห็นของนักเรียนตอคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนวังเหนือวิทยา โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ คือ ดาน
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การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ทั้งระบบ ออนไลน
(Online) และออฟไลน (Offline) และดานที่มีความคิดเห็นนอยที่สุด คือ ดานการใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อที่เปน
ภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู
2. ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน)
2.1 ปญหาและขอเสนอแนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแก ดานที่มีความคิดเห็นนอยที่สุดคือ
ดานความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน
ปญหาครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจในการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดการเรียนการ
สอนระหวางครูทั้งในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน
2.2 ปญหาและขอเสนอแนะของนักเรียน ไดแก ดานที่มีความคิดเห็นนอยที่สุดคือดานการใชหนังสือ ตํารา
เรียน และสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู ปญหาครูโดยสวนใหญไมมีการนําหนังสือ ตําราเรียนและ
สื่ อ ที่ เ ป น ภาษาต า งประเทศเข า มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน โดยหนั ง สื อ ตํ า ราเรี ย นและสื่ อ ที่ เ ป น
ภาษาตางประเทศ มักจะถูกนํามาใชโดยครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเทานั้น
คําสําคัญ: คุณลักษณะของครู การเตรีย มความพร อมเขาสู ประชาคมอาเซียน

Abstract
The purposes of this research were to study 1) the levels of the result of qualification of the
characteristics for ASEAN community preparation of teachers in wangnuea wittaya school under the secondary
educational service area office 35 (Lampang-Lamphun). 2) The problems and development recommendation of
the characteristics for ASEAN community preparation of teachers in wangnuea wittaya school under the
secondary educational service area office 35 (Lampang-Lamphun). The research population were 438 persons
consists of 93 teachers and 345 students. The research instruments were analyzed by using percentage, mean
and standard deviation.
The result of the research were as follows
1. The levels of the result of the characteristics for ASEAN community preparation of teachers in
wangnuea wittaya school under the secondary educational service area office 35 (Lampang-Lamphun).
1.1 The overall of teachers for the result of the characteristics for ASEAN community preparation of
teachers in wangnuea wittaya school under the secondary educational service area office 35 (LampangLamphun). Found that the total average score was in the high level. The data sorted from the most to the least,
which were; Teachers have the information and Communication Technology for teaching, measurement and
academic publication both online and offline was the high level. Then, Teachers use Teaching technique and
teaching methodologies on a learning and teaching approach is medium level and Teachers have Interchange
the experiences in learning and teaching approach both in the country and in the ASEAN community is the
lowest level.
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1.2 The overall of students for the result of the characteristics for ASEAN community preparation of
teachers in wangnuea wittaya school under the secondary educational service area office 35 (LampangLamphun). Found that the total average score was in the high level. The data sorted from the most to the least,
which were; Teachers use research, instructional mediums and innovations to develop the learners constantly is
the most high level. Then, Teachers use the information and Communication Technology for teaching,
measurement and academic publication both online and offline was the high level. Then, Teachers have
Teaching technique and teaching methodologies on a learning and teaching approach is medium level and
Teachers use books, textbooks, instructional mediums in approach of learning and teaching with a foreign
language is the lowest level.
2. The result of problems and development recommendation of the characteristics for ASEAN
community preparation of teachers in wangnuea wittaya school under the secondary educational service area
office 35 (Lampang-Lamphun).
2.1 The result of problems and development recommendation of teachers. The most problems was
found administrators have the lack of Interchange the experiences in learning and teaching approach both in the
country and in the ASEAN community is the lowest level. Teachers have the lack of knowledge in approaching
and interchanging of teaching technique and methodologies experience with both in the country and in the
ASEAN community
2.2 The result of problems and development recommendation of students. The most problems was
found most of Teachers rarely use books, textbooks, instructional mediums in approach of learning and teaching
with a foreign language is the lowest level. Most of foreign language department teachers only use them.
Keywords: THE CHARACTERISTICS OF TEACHERS, PREPARE FOR THE ASEAN COMMUNITY

บทนํา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
สวนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ในมาตรา 49 วาดวย บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการ ตองไดรับสิทธิตามวรรค
หนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษา โดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น และการจัดการศึกษา อบรมของ
องคการวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิตยอมไดรับ
ความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ และ หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 80 ใหรัฐดําเนินการ
ตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกรูปแบบ ใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัด
ใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนา ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง ปลูกฝง
ใหผูเรียน มีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุ ข มีสวนรว มในการจัด การศึกษาเพื่ อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในสภาวการณของโลกปจจุบันซึ่งอยูในยุคกระแส
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โลกาภิวัฒน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อัน
เปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทําให
ประเทศตาง ๆ ในโลกตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหวางกันมากขึ้น ประเทศไทยและประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเล็งเห็นความสําคัญของการรวมมือกันในการพัฒนาและสรางความแข็งแกรง ทั้ง
ในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง โดยการจัดตั้ง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (Association of South East Asian Nation) หรือ อาเซียน (ASEAN) พัฒนาเปน “ประชาคมอาเซียน” ภายในป
พ.ศ. 2558 ตามกฎบัตรอาเซียน ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงไดวางนโยบายการพัฒนาประชาชนโดยใชการศึกษาเปนกลไก
หลัก ในการขับเคลื่อน การพัฒนา อันเปนรากฐานสําคัญในการที่จะเสริมสรางความเจริญรุงเรืองและในที่ประชุม สุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ไดรับรอง ปฏิญญาชะอา-หัวหิน วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษา เพื่อให
บรรลุผลของการเปนประชาคมที่เอื้ออาทรและแบงปนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงพัฒนาภูมิภาค
อยางยั่งยืน โดยการกําหนดใหสาขาการศึกษาเปนสวนหนึ่งใน การสรางประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม รัฐบาลไทย จึงกําหนดให “การศึกษาเปนวาระแหงชาติ” เพื่อเตรียมความพรอมคนไทยเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนใน ป พ.ศ. 2558
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ได กํ า หนดบทบาทการดํ า เนิ น งานด า นประเทศเชิ ง รุ ก โดยเน น การกระชั บ
ความสัมพันธและการขยายความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในดานการศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและขยายโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้ง การบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อ
เสริมสรางประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยกําหนดนโยบายดานการศึกษาไว 5 ประการ คือ การเผยแพร
ความรู ขอมูล ขาวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะที่
เหมาะสม การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารยอาเซียนใหยอมรับ
คุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนา
ระบบการศึกษาทางไกล สงเสริมและปรับปรุงการศึกษาดานอาชีวศึกษาและฝกอบรมอาชีพ สงเสริมและเพิ่มพูนความ
รวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาอาเซียนและ
การพั ฒ นาเยาวชนเพื่ อ เป น ทรั พ ยากรสํ า คั ญ ในการก า วสู ป ระชาคมอาเซี ย น เพื่ อ สนองนโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิก าร สํา นักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน จึ งกํ าหนดใหสํา นัก วิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ดําเนินการเตรียมความพรอม สูประชาคมอาเซียน เตรียมเยาวชนไทยใหพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของ
ประชาคมอาเซียน สามารถติดตอสื่อ สารและอยูรวมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกั น
พัฒนาโรงเรียนใหจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนอาเซียน จัดการเรียนรู
จัดหาสื่อและแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักใหแกผูเรียน ผูปกครองและ
ประชาชนทั่วไป พัฒนาศูนยอาเซียนศึกษา เพื่อเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนในโรงเรียนและชุมชน และกําหนดแนว
ทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะของครูซึ่งถือเปนกลไกสําคัญของกระบวนการขัดเกลาคุณภาพ
การศึกษาใหกับผูเรียนในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมเขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ในปการศึกษา 2558 เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการเตรียมความพรอม
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เขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวังเหนือวิทยา ตามตัวชี้วัด คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในแนวทางการ
บริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน ของ โรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (2) เพื่อศึกษาปญหา
และขอเสนอแนะของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนตอคุณลักษณะของครูในการเตรียมความความพรอม
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ของ โรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

การเตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคม
อาเซียนของครู

ตัวแปรตาม
คุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 7 ดาน ดังนี้
1. ดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
3. ดานการใชหนังสือ ตําราเรียน และสื่อที่เปนภาษาตางประเทศใน
การจัดการเรียนรู
4. ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัด
และประเมิน ผลและการเผยแพรผ ลงาน ทั้ งระบบ ออนไลน (Online)
และออฟไลน (Offline)
5. ดานการใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู
6. ดานความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการ
เรียนรูทั้งในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน
7. ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียน
วังเหนือวิทยา สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ครู
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน และนักเรียน จํานวน 345 คน รวมทั้งหมด 438 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ชุด แต
ละชุ ดมี 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ สถานภาพทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถาม มี ลักษณะแบบสํา รวจ
รายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 7 ดาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตอนที่
3 แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะที่มีตอคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสู
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ประชาคมอาเซีย น การวิเคราะหขอ มูลในการวิจั ยโดยใชโปรแกรมคอมพิ วเตอรสํ าเร็ จรูป โดยนําข อมูล เกี่ย วกั บ
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการหาคารอยละ (Percentage) ขอมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 7 ดานนั้น วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( µ ) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา คุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน)
ทั้ง 7 ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ดาน
การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ทั้งระบบ ออนไลน
(Online) และออฟไลน (Offline) รองลงมา คือ ดานการใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู
ตามลําดับ สวนดานที่มีความคิดเห็นต่ําสุด คือ ดานความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรู
ทั้งในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน
ดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับได
ดังนี้ สูงสุดคือ ทานมีแหลงขอมูลในการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานมีความรูเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(อาเซียน) โดยมีค วามคิดเห็นอยูในระดับมาก และต่ําสุ ดคือ ทานเขารับการฝกอบรม ความรูเกี่ยวกับ ประชาคม
อาเซียน อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลําดับไดดังนี้ สูงสุดคือ ทานมีการสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อยกระดับ
ความสามารถดานภาษา โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา
(ภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศกลุมอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา) โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และ
ต่ําสุดคือ ทานมีการศึกษาภาษาอื่น ๆ ในประเทศกลุมอาเซียนนอกจากภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ดานการใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับไดดังนี้ สู งสุดคือ ท านมีความสนใจใฝ ศึกษาขอ มูลขาวสารเกี่ยวกั บ
ประชาคมอาเซี ยนจากสื่อ สารสนเทศต าง ๆ ทั้ งในประเทศและต า งประเทศ โดยมีค วามคิ ดเห็น อยูใ นระดั บมาก
รองลงมาคือ หนังสือ ตําราเรียนที่ทานศึกษาดานประชาคมอาเซียน มีเนื้อหาที่เขาใจงายตอการศึกษาและสามารถ
นําไปถายทอดใหแกผูเรียนได โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ทานไดมีการศึกษาตําราเรียน หนังสือ
ตางประเทศเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ทั้ง
ระบบ ออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับได
ดังนี้ สูงสุดคือ ทานมีความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดย
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานมีทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค โดยมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ทานสามารถสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลนกับเพื่อนในประเทศ
กลุมอาเซียน อยูในระดับมาก ตามลําดับ
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ดานการใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังนี้ สูงสุดคือ ทานมีการนําเอาเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศเขามาใชในกระบวนการเรียนการ
สอน ในวิชาที่ทานรับผิดชอบ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานมีการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ทานนําเอารูปแบบ
การจัดการเรียนรู ในประเทศกลุมอาเซียนเขามาใชในวิชาที่ทานรับผิดชอบ อยูในระดับมาก ตามลําดับ
ดานความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและในกลุมประชาคม
อาเซี ย น พบว า โดยภาพรวมมี ค วามคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ ปานกลาง โดยเรี ย งลํ า ดั บ ได ดั ง นี้ สู ง สุ ด คื อ ท า นมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูในดานการจัดการเรียนการสอนระหวางครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ โดยมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานการวัดและประเมินผลระหวางครูผูสอนในกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น ๆ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ทานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานการวัดและ
ประเมินผลระหวางครูผูสอนในประเทศกลุมอาเซียน อยูในระดับนอย ตามลําดับ
ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังนี้ สูงสุดคือ ทานใหความสําคัญถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นหลังการนําสื่อนวัตกรรมเขามา
ใชในการจัดการเรียนการสอน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานไดนํานวัตกรรมการเรียนรูเขามา
ใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนหนวยงาน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ทานไดมีการทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
2. ความคิดเห็นของนักเรียน พบวา คุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ทั้ง 7 ดาน มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ดานการใชวิจัย สื่อ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ทั้งระบบ ออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) ตามลําดับ สวนดาน
ที่มีความคิดเห็นต่ําสุด คือ ดานการใชหนังสือ ตําราเรียน และสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู
ดานความรูเกี่ย วกับ ประชาคมอาเซี ยน พบว า โดยภาพรวมมีค วามคิด เห็ นอยูใ นระดับ ปานกลาง โดย
เรียงลําดับไดดังนี้ สูงสุดคือ ครูผูสอนไดมีการเตรียมความพรอมของตนเองเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน เชน การ
ถายทอด สอดแทรกความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหแกนักเรียน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ
ครูผูสอนมีการแนะนําแหลงขอมูลที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอาเซียน
โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และต่ําสุดคือ ครูผูสอนสามารถนําความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเผยแพร
ใหแกหนวยงานภายนอกได อยูในระดับนอย ตามลําดับ
ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารพบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง โดยเรีย งลําดับไดดังนี้ สูง สุดคือ ครูผูสอนมีก ารสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่ อ
ยกระดับความสามารถดานภาษา โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ครูผูสอนมีความรูความเขาใจ
และทักษะ ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และต่ําสุดคือ ครูผูสอนมี
การศึกษาภาษาอื่น ๆ ในประเทศกลุมอาเซียนนอกจากภาษาอังกฤษ อยูในระดับนอย ตามลําดับ
ดานการใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับไดดังนี้ สูงสุดคือ ครูผูสอนนําหนังสือเรียนที่มีความทันสมัยและ
สอดคลองกับสภาพปจจุบันมาใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
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กลาง รองลงมาคือ ครูผูสอนนําหนังสือ ตําราเรียน และสื่อ ที่มีเนื้อหาสอดแทรกความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และต่ําสุดคือ ครูผูสอนมีการนําตําราเรียน
ตางประเทศมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ อยูในระดับนอย ตามลําดับ
ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ทั้ง
ระบบ ออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับได
ดังนี้ สูงสุดคือ ครูผูสอนมีทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาที่
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ครูผูสอนมีความรูและทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เผยแพรความรูใหแกนักเรียนไดทั้งในระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) โดยมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก และต่ําสุดคือ ครูผูสอนมีการสงเสริมใหนักเรียนสามารถสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ตสื่อสังคมออนไลน
กับเพื่อนในประเทศกลุมอาเซียน อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ดานการใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดั บ ปานกลาง โดยเรี ย งลํ า ดั บ ได ดั ง นี้ สู ง สุ ด คื อ ครู ผู ส อนมี ก ารนํ า เอาเทคโนโลยี สื่ อ สารสนเทศเข า มาใช ใ น
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ครูผูสอนมีกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู
ที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ครูผูสอนมีการเชิญวิทยากรจาก
ภายในและภายนอกมาใหความรูแกนักเรียนในการเตรียมความพรอมในการปรับตัวเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน อยูใน
ระดับนอย ตามลําดับ
ดานความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและในกลุมประชาคม
อาเซียน พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับไดดังนี้ สูงสุดคือ ครูผูสอนมีการ
ติดตอสื่อสารและสงขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนกับครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น
ๆ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ครูผูสอนมีการสงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้งจากภายในองคการและภายนอกองคการ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และ
ต่ําสุดคือ ครูผูสอนมีเครือขายกับครูในประเทศกลุมอาเซียนและนําความรูมาถายทอดใหแกนักเรียน อยูในระดับนอย
ตามลําดับ
ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังนี้ สูงสุดคือ ครูผูสอนมีการนําสื่อสําเร็จรูปเขามาใชในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ครูผูสอนใหความสําคัญถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นหลังการนําสื่อ
นวัตกรรมเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ครูผูสอนมี
การจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพรอมขององคการในการเขาสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับปานกลาง
ตามลําดับ

สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนตอคุณลักษณะ
ของครูในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้
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1. ดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน พบวาดานความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนมีความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในเรื่องความรูเกี่ยวกับ
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) มีความตระหนักตอการเตรียมความพรอมของตนเองเพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินุช ยุทธแสน (2555) ทําการวิจัย การพัฒนาในการเตรียม
ความพรอมของสถานศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติของครูที่มีตอการเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก
แต จากการศึก ษาความคิด เห็ นของนั กเรีย น จํา นวน 345 คน พบวา ด านความรูเกี่ย วกั บประชาคม
อาเซียน อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในเรื่องความรู
เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) ขาดความตระหนักตอการเตรียมความพรอมของ
ตนเองเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ขาดการศึกษาคนควาแหลงขอมูลสารสนเทศในการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี สีงาม (2555) ที่ไดศึกษาการเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ พบวา การ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ มีการ
ดําเนินงานการเตรียมความพรอมทั้งดานนโยบายของผูบริหารโรงเรียนและดานการจัดการเรียนรูระดับปฏิบัติการโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
2. ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน พบวาดานความสามารถ
ในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูผูสอนมีความรูความเขาใจในทักษะ
การสื่อสารดวยภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมถึงหนวยงานอาจใหการสนับสนุนปจจัยที่เอื้อตอการ
เตรียมความพรอมในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร จึงสงผลใหครูมีการเตรียมความพรอมดานความสามารถ
ในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของจิราพรรณ วิภาคทรัพย และจีรนันท เศตวงษ
(2555) ที่ ไ ด ศึ ก ษา การเตรี ย มความพร อ มทางด า นภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ รองรั บ การก า วเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น
กรณีศึกษา: การไฟฟาสํานักงานใหญ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ พบวา ดานของพนักงาน
องคกรการไฟฟาสวนภูมิภาคยังไมไดมีการเตรียมความพรอมทางดานภาษาอังกฤษ การพัฒนาใหกับพนักงานเปน
เรื่องยากเพราะไมไดใชภาษาอังกฤษติดตอสื่อสารในการทํางาน
แตจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 345 คน พบวา ดานความสามารถในการใชภาษา
ตางประเทศในการสื่อสาร อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจ ทักษะใน
การสื่อสารภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมถึงครูผูสอนยังขาดการสงเสริมใหนักเรียน เรียนรูและ
พัฒนาทักษะทางดานการใชภาษาตางประเทศใหสามารถติดตอสื่อสารไดอยางคลองแคลว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของเพ็ญประภา เจริญสุข และอนุวัต เจริญสุข (2554) ทําการศึกษาภาษาอังกฤษกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู
ความเปนประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ผลการศึกษาพบวา การเปดเสรีทางการคา ตลาดแรงงานไทย ขอพึง
ตระหนัก ในการเตรียมความพรอมของบัณฑิตซึ่งจะเปนแรงงานในอนาคต มุมมอง กระบวนการเรียน การสอนของ
คณาจารย นโยบายสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพรอมกาวไปสูความเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ป ค.ศ. 2015
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3. ดานการใชหนังสือ ตําราเรียน และสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู
จากการศึ กษาความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึก ษา จํานวน 93 คน พบวาด านการใช
หนังสือ ตําราเรียน และสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูมี
ทัก ษะการใชภ าษาต า งประเทศในการสื่ อ สาร รวมถึ ง ครู ไ ด มีก ารศึ ก ษาค นคว า หนั ง สื อ ตํ า ราเรี ย นและสื่ อ ที่ เป น
ภาษาตางประเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ตอตระกูล บุญปลูก (2558)
ทําการศึกษา การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ. 2558: กรณี ศึกษาโรงเรียนบานเวี ยงพานในสั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 พบวา ครูมีความพรอมตามตัวชี้วัดที่ยังมีอุปสรรคและปญหา มีทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ไดแก ครูสามารถใช
ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร ครูใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู ครู
สามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูในประเทศ และกลุมประชาคมอาเซียน อยูในระดับ
ต่ํา
แตจากการศึกษาความคิดเห็นนักเรียน จํานวน 345 คน พบวาดานการใชหนังสือ ตําราเรียน และสื่อที่
เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียน อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะขอจํากัดเกี่ยวกับทักษะการใช
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารของครู รวมถึงหนังสือ ตําราเรียน และสื่อสําเร็จรูปสวนใหญที่ครูไดรับจัดสรรจากทาง
โรงเรียนนั้นเปนภาษาไทยเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สําราญ สูงติวงศ (2555) ทําการศึกษาความพรอม
ในการเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
พบวา ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นภาพรวมอยูใน
ระดับ ปานกลาง เรียงลําดับจากสูงไปต่ํา ดังนี้ ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานการวิจัย สื่อ นวัตกรรม และดาน
ความรู ความสามารถ ตามลําดับ และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ตอตระกูล บุญปลูก (2558) ทําการศึกษา การ
เตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.
2558: กรณีศึกษาโรงเรียนบานเวียงพานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ครู
มีความพรอมตามตัวชี้วัดที่ยังมีอุปสรรคและปญหา มีทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ไดแก ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร ครูใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู ครูสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ประสบการณในการจัดการเรียนรูในประเทศ และกลุมประชาคมอาเซียน อยูในระดับต่ํา
4. ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพร
ผลงาน ทั้งระบบ ออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline)
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน พบวา ดานการใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ทั้งระบบ ออนไลน (Online)
และออฟไลน (Offline) อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูมีความรูและทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงโรงเรียนยังไดใหการสนับสนุนสงเสริมการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมิน
ผลและการเผยแพร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของตอตระกูล บุญปลูก (2558) ทําการศึกษา การเตรียมความพรอม
ดานการจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558: กรณีศึกษา
โรงเรียนบานเวียงพานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ครูมีความพรอมตาม
ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด ไดแก ครูผูสอนมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการ
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลนและออฟไลน ครูใชเทคนิคและวิธีสอนที่
หลากหลายในการจัดการเรียนรู และครูใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง อยูในระดับที่มาก
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สวนจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 345 คน พบวาดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT)
ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ทั้งระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline)
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูผูสอนมีความรูและทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนําสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (ICT) มาใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ และยังมีการเผยแพรความรูใหแก
นักเรียนได ซึ่งทําใหนักเรีย นสามารถใชสื่อเทคโนโลยีส ารสนเทศในการติ ดตอสื่อสารกับครูแ ละเพื่อน ๆ ในกลุ ม
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของต อ ตระกู ล บุ ญ ปลู ก (2558)
ทําการศึกษา การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาโรงเรียนบานเวียงพานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 พบวา ครูมีความพรอมตามตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด ไดแก ครูผูสอนมีความรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงานทั้งระบบ
ออนไลนและออฟไลน ครูใช เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู และครูใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง อยูในระดับที่มาก
5. ดานการใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน พบวา ดานการใช
เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนเห็นวาการใช
เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรูยอมจะทําใหผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ สุรชาติ สังขรุง ไดวิเคราะหคุณลักษณะครูที่ดีเปน 4 ลักษณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะขอที่ 4
คือ คุณลักษณะดานสมรรถนะและประสิทธิภาพในการสอน คือ สอนดี สอนเขาใจ ใชวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียน รูจักปรับปรุงเทคนิคการสอน แสวงหาแนวทางใหม ๆ ในการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการจัดชั้นเรียนและบรรยากาศของชั้นเรียน จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู
แตจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 345 คน พบวา ดานการใชเทคนิคและวิธีสอนที่
หลากหลายในการจัดการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนยังขาดการใชเทคนิคและวิธี
สอนที่หลากหลายมาปรับปรุงในการเรียนการสอนและรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหนักเรียน
เกิดความสนใจอยากเรียนรูมากยิ่งขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี สีงาม (2555) ทําการศึกษา การเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ พบวา การ
เตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูระดับปฏิบัติการที่อยูในระดับมาก ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เล็งเห็นความสําคัญเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียน มีการศึกษาคนควาหาความรูใหม ๆ วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนใชสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนดวยวิธีการที่หลากหลายและดึงดูดความสนใจนักเรียน
6. ดานความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและในกลุม
ประชาคมอาเซียน
จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จํ า นวน 93 คน พบว า ด า น
ความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน อยูใน
ระดั บ ปานกลาง ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า ครู ผู ส อนขาดความรู ค วามเข า ใจและโอกาสในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ประสบการณในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน รวมถึงยังไมไดรับการสนับสนุนสงเสริม
ใหเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียนเทาที่ควร ซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ วีรกร อุตรเลิศ (2554) ทําการศึกษาการเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: เทศบาลตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแยง มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับต่ํา
ซึ่งอาจจะมาจากการขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางหนวยงาน ดานการเตรียมความพรอมของ
ทองถิน่ ใน ดานตาง ๆ อยูในระดับนอย
สวนจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 345 คน พบวา ดานความสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรู
ทั้งในประเทศและ ในกลุมประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรกร อุตรเลิศ (2554) ทําการศึกษาการ
เตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: เทศบาล
ตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแยง มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับต่ํา ซึ่งอาจจะมาจากการขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ระหวางหนวยงาน ดานการเตรียมความพรอมของทองถิ่นใน ดานตาง ๆ อยูในระดับนอย
7. ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน พบวา ดานการใชวิจัย
สื่อ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนเห็นวาการทําวิจัย
ในชั้นเรียน การสรางสื่อ นวัตกรรมสามารถชวยแกไขปญหาของนักเรียนได ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ นงคราญ ยันต
ทองอยู (2549) ทําการศึกษา ความพรอมในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอสารภี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 พบวา ครูมีความพรอมในเรื่องการเห็นคุณคาและประโยชนในการทํา
วิจัยและความสนใจตอการทําวิจัยอยูในระดับมาก
สวนจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 345 คน พบวา ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนเห็นวาการทําวิจัยในชั้นเรียน การ
สรางสื่อ นวัตกรรม เปนวิธีสอนที่จะทําใหนักเรียนมีความใจสนใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ประสงค สงขชัย (2540) ที่ไดศึกษาเรื่อง การสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญเขตการศึกษา 4 พบวา ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ มีการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีการ
ปฏิบัติการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนมากกวาผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลาง ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นงคราญ ยันตทองอยู (2549) ทําการศึกษา ความพรอมในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอสารภี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 พบวา ครูมีความพรอมใน
เรื่องการเห็นคุณคาและประโยชนในการทําวิจัยและความสนใจตอการทําวิจัยอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ควรดําเนินการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาความรู ความสามารถ ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและในกลุม
ประชาคมอาเซียน และดานการใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรูใหแกครู
เนื่องจาก ผลการวิจัยพบวา ดานที่ไดระดับความคิดเห็นต่ําสุด คือ ดานความสามารแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณใน
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การจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียนในความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ดานการใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรูในความคิดเห็นของนักเรียน
2. จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา คุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนวังเหนือวิทยา พบวาในระดับความคิดเห็นต่ําสุดไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการ
เรียนรูทั้งในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน และดานการใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อที่เปนภาษาตางประเทศใน
การจัดการเรียนรู ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู ความสามารถใหเหมาะสมแก
ครู ใหเกิดประโยชนสูงตอการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาอื่น ๆ
2. การศึกษารูปแบบวิธีการพัฒนาองคการใหเกิดความเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
อยางเปนระบบ
3. การศึกษาปญหาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนหนวยงาน หรือองคการอื่น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง คุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
โรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ฉบับนี้สําเร็จลุลวงได
ดวยดี ดวยความอนุเคราะหจาก ดร.สุนทร คลายอ่ํา อาจารยที่ปรึกษาที่กรุณาใหคําแนะนําตรวจทาน ตลอดจน
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จเรียบรอย
สมบูรณ ผูทําการคนควาดวยตนเองจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดร.สุ
ธิดา พลชํานิ อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และนางวราภรณ ลี้ตระกูล ครู วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2558 โรงเรี ย นวั ง เหนื อ วิ ท ยา ที่ ไ ด ใ ห ค วามอนุ เคราะห ข อ มู ล ให ค วามร ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ผูทําการศึกษาคนควาดวยตนเองขอ
มอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสานวิชาความรู จนศิษยประสบ
ความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่ไดมีสวนสนับสนุนใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.
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คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2
The Characteristics of The Professional School Administrators Of Chiangkham
Education Opportunity Expansion School Group 1 under Phayao Primary
Education Service Area Office 2
วรรณี แสงทอง 1* และโสภา อํานวยรัตน 2
2

3

Wannee Saengthong1* and Sopa Aumnuayrat2
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และเพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุม
เชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบ
ดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาและครู กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 ป ก ารศึ ก ษา 2558 จํ า นวน 4 โรงเรี ย น รวมทั้ ง สิ้ น 93 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ได แ ก
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยเรียงจากมากไปนอย
ไดแก การเปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม การเปนผูนําดานการจัดระบบ การเปนผูนําดานวิชาการ การเปนผูนําดาน
สังคมและชุมชน การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ และการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 2) ขอเสนอแนะ
การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดานที่มีผูเสนอแนะการพัฒนาสูงสุด คือ การเปนผูนํา
การพั ฒ นาตนเองในเชิ ง บริ ห าร ข อ ที่ มี ก ารเสนอแนะสู ง สุ ด คื อ ผู บ ริ ห ารควรศึ ก ษาดู ง าน อบรม เรี ย นรู แ ละหา
ประสบการณในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
คําสําคัญ: คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ
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 : Tudtu_p@hotmail.com
2

- Proceedings -

1164

Abstract
The objectives of the study were aiming the characteristics of the professional school administrators and
to study the suggestions for developing the characteristics of the professional school administrators of
chiangkham education opportunity expansion school group 1 under Phayao Primary Education Service Area
Office 2. The populations of this study are 93 persons from 4 schools of chiangkham education opportunity
expansion school group 1 under Phayao Primary Education Service Area Office 2. The data is collected from the
school directors, the deputy school directors and the teachers in 2015 academic year. The research instrument is
the 5 level rating scale questionnaire, the statistical treatments used for analyzing are percentage, mean and
standard deviation.
The results of the study are as follows. 1) The overall of the professional school administrator’s
characteristics is at the highest level. When considering in each aspects of the characteristics, all aspects are also
at the highest level which can be sorted in decreasing order as: being the ethical leadership, being the
systematic leadership, being the academic leadership, being the community and sociality leadership, being the
organizational leadership and being the personal effectiveness leadership. 2) The suggestions for developing the
administrator’s characteristics, the top most topic is being the personal effectiveness leadership which most of
the questionnaire respondents suggest that the administrators should observe about academic activities in all
aspects from various people sources and places in order to learn and broaden their own views.
Keywords: The Characteristics of The Professional School Administrators

บทนํา
การศึกษามีความสําคัญในการพัฒนามนุษย เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสราง คนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มี
ศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในการพัฒนาประเทศชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 กําหนดไววา การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และอยูรวมกันผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2542, หนา 5) ในการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาใหประสบผลสําเร็จจําเปนตองอาศัยองคกรปฏิบัติ
คือ สถานศึกษา ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดเปนอยางดี
และผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ไดกําหนดใหผูบริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดนั้น จะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามหลักเกณฑ และวิธีการที่องคกร
วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษากําหนดและจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงนั้น
คือ จะตองเปนผูบริหารมืออาชีพ ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 34) กลาวไววา การบริหารกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
สาธารณะประโยชนในยุคโลกาภิวัตนจําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ จึงจะดําเนินธุรกิจตาง ๆ ไปดวยดี และบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว ผูบริหารองคกรจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการนําองคกรไปสูความสําเร็จ การบริหารกิจการ
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ใด ๆ ไมวาจะเล็กหรือใหญตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ นั่นหมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูบริหาร
สถานศึกษามืออาชีพจึงจะสามารถเปนผูนําการปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพได
ผูบริหารไมวาหนวยงานเล็กหรือหนวยงานใหญ หนวยงานราชการและเอกชน ยอมมีบทบาทที่เปนผลตอการ
สําเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเปนอยางยิ่ง บางครั้งการจัดการองคการ แมจะไมเรียบรอยถูกตองอยูบางก็อาจได
ผลสูงได หากผูบริหารมีคุณลักษณะที่ดี แตถาคุณลักษณะในการนําไมดี แมการจัดองคการถูกตอง หรือดีเพียงใดก็
ตามผลงานที่เกิดขึ้นของหนวยงานนั้น ยอมสมบูรณไดยาก ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทที่สําคัญในการ
บริหารงานในโรงเรียน เพราะผูบริห ารเปรียบเสมือนหลักชัย ในการดําเนิ นงานของผูใ ตบังคั บบัญชา และผลงาน
โดยรวม พฤติกรรมและลักษณะของผูนํามีสวนสัมพันธใกลชิดกับคุณภาพและคุณคาขององคการ ที่จะสะทอนใหเปน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงานนั้น ๆ เปนอยางดี (ธีระพันธ พวงจําป, 2553 หนา 15)
การบริหารของผูบริหารโรงเรียนในปจจุบัน พบวา มีปญหาที่เกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดไมกอใหเกิด
ประโยชนแกราชการ สงผลใหเกิดความเสียหายตอองคการราชการ ตัวบุคคล มีเรื่องราวรองเรียนฟองรอง ขอความ
เป น ธรรม สร า งความขั ด แย ง ในองค ก ร ทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านไม ป ระสบความสํ า เร็ จ ตามเป า หมายและยั ง ทํ า ให
บรรยากาศในองคกรเสียไป (ไพศาล ตั้งสมบูรณ, 2548, หนา 20) ผูบริหารโรงเรียนบางสวนยังไมเปนนักบริหาร
มือ อาชี พ ไม ไ ด รับ การฝ ก อบรมให ป ฏิ บัติ ห น า ที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขาดความรู ค วามเข า ใจในการบริ ห ารงาน
มีภาวการณเปนผูนําคอนขางนอย ขาดทักษะในการบริหารและการจัดการดานการศึกษา (กรมสามัญศึกษา, 2542
หนา 4) ผูที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในการดําเนินภารกิจของโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคคือ ผูบริหาร ซึ่งจากการวิจัย
ผูบริหารสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวาผูบริหาร 15% ไมผานเกณฑมาตรฐานความ
เปนนักบริหารขาดความสามารถดานการสื่อสารและความคิดริเริ่มสรางสรรคไมผานเกณฑความสามารถในการ
บริหาร และอีก 35% ขาดการพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ (ธีระ รุญเจริญ, 2543, หนา 33) ทําใหผูบริหารโรงเรียนไม
ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน มีปญหาในการบริหารงานดานตาง ๆ อยูเสมอ
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาคุณลักษณะของตนใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและ
เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนาตนเองและผูบริหารทุกระดับใหมีคุณลักษณะของผูบริหาร
มืออาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการจัดการศึกษาของประเทศใหมีคุณภาพตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (2) เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุม
เชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ
1.1 ความหมายของคุณลักษณะ
1.2 ความหมายของผูบริหารมืออาชีพ
1.3 คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ
1.4 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
มืออาชีพที่กําหนดตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา

2. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ
2.1 การเปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม
2.2 การเปนผูนําดานการจัดระบบ
2.3 การเปนผูนําดานวิชาการ
2.4 การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ
2.5 การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน
2.6 การเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร
3. มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
3.1 มาตรฐานความรู
3.2 มาตรฐานประสบการณวชิ าชีพ
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.4 มาตรฐานการปฏิบัติตน

คุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษามื อ อาชี พ ของ
โรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึ ก ษา กลุ ม เชี ย งคํ า 1
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พะเยา เขต 2

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาและครู กลุมเชียงคํา 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 4 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 93 คน
ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอนประกอบดวย ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูล
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ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น อ ย และน อยที่ สุ ด และตอนที่ 3 สอบถามเกี่ ย วกั บข อ เสนอแนะเพิ่ม เติ ม การพั ฒ นา
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open Ended Question) ทําการเก็บ
รวบรวมข อมูลและวิ เคราะหข อมูลด วยโปรแกรมสํ าเร็ จรูปโดยการหาคาร อยละ คา เฉลี่ ย (µ) และสวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (σ)

ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ ของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา
1. ผลการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
การเปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ การเปนผูนําดานการจัดระบบ การเปนผูนําดานวิชาการ การเปน
ผูนําดานสังคมและชุมชน การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การเปนผูนําการพัฒนา
ตนเองในเชิงบริหาร
1.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะการเปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเปนรายการพบวา ระดับคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผูบริหารมีความซื่อสัตย สุจริตตอหนาที่การงาน ตอตนเอง ตอหนวยงานและผูอื่น รองลงมา คือ ผูบริหารมีความ
เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว ไมเอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียนผูรวมงานและผูอื่น และผูบริหารมี
ความเมตตา กรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจแกศิษย ผูรวมงานและผูรับบริการ สวนรายการที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารมีการใชหลักเหตุผลในการปฏิบัติงานและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และผูบริหารมี
การสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม
1.2 ผลการศึ กษาคุณ ลัก ษณะการเปน ผูนํ าด านการจัด ระบบ ในภาพรวมอยู ในระดั บมากที่สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเป นรายการพบว า ระดั บคุ ณลัก ษณะของผู บริห ารอยูใ นระดับ มากที่สุ ด รายการที่มี คา เฉลี่ ยสู งสุด คื อ
ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนนําคอมพิวเตอร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดการศึกษา รองลงมาคือ
ผูบริหารพัฒนางานสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และผูบริหารพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนการสอนและ
การเรียนรู สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสามารถจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารใหเอื้อตอการวาง
แผนการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 ผลการศึกษาคุณลักษณะการเปนผูนําดานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เปนรายการพบวา ระดับคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุด รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมี
ความรูความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ ผูบริหารนําหลักสูตร
แกนกลางมาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบท และผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลและนํามาใชในการแกไขปรับปรุงงานวิชาการของสถานศึกษาใหดีขึ้น สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
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ผูบริหารสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และนํากระบวนการวิจัยมาใชในการ
ดําเนินงานบริหารสถานศึกษา
1.4 ผลการศึกษาคุณลักษณะการเปนผูนําดานการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดเมื่อ
พิจารณาเป นรายการพบว า ระดั บคุ ณลัก ษณะของผู บริห ารอยูใ นระดับ มากที่สุ ด รายการที่มี คา เฉลี่ ยสู งสุด คื อ
ผูบริหารเห็นคุณคาของปจจัยที่เอื้อตอการศึกษาและพิจารณานํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสถานศึกษา รองลงมา
คือ ผูบริหารมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธและควบคุมการดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และผูบริหารมีความคิดริเริ่มสรางสรรคสูก ระบวนการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการพัฒนาที่ดีขึ้น
สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารมีทักษะในการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาไดอยาง
เหมาะสม
1.5 ผลการศึกษาคุณลักษณะการเปนผูนําดานสังคมและชุมชน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป นรายการพบว า ระดั บคุ ณลัก ษณะของผู บริห ารอยูใ นระดับ มากที่สุ ด รายการที่มี คา เฉลี่ ยสู งสุด คื อ
ผูบริหารมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและสังคมเพื่อรวมมือกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
และผูบริหารจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธอันดีและความรวมมือกับชุมชนและสังคม โดยมีการเขาไปชวยเหลือ
และเปดโอกาสใหชุมชนและสังคมเขามามีสวนรวม รองลงมาคือ ผูบริหารนําคณะครูและนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ และผูบริหารมีความเขาใจในบริบทของชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดาน สวน
รายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมโดยใหชุมชนมีสวนรวมกับสถานศึกษา
1.6 ผลการศึกษาคุณลักษณะการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายการพบวา ระดับคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุด รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองทางการบริหารในการเปนแบบอยางที่ดีและการใหความชวยเหลือ แกผูรวมงาน
รองลงมาคือ ผูบริหารหมั่นแสวงหาความรูตาง ๆ ในเชิงบริหารเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอและผูบริหารมีการนําเทคนิค
สื่อ เครื่องมือ มาใชบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและผูบริหารนําความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ ใน
การบริหารจัดการมาพัฒนาสถานศึกษา สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารมีการสรางผลงานทางวิชาการ
และเผยแพรอยูเสมอ
2. ผลการศึกษาขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา
2.1 ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะการเปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม ขอเสนอแนะที่มีความถี่
สูงสุด คือ ผูบริหารควรเปนตัวอยางที่ดีแกคณะครูและนักเรียน รองลงมาคือ ผูบริหารควรเปนผูนําที่มีคุณธรรม
จริ ย ธรรมที่ดี และเปน ผู นํ า ที่ มี ความยุ ติ ธ รรม เสมอต น เสมอปลาย วางตนเหมาะสม ทั้ ง กาย วาจาและใจ ส ว น
ขอเสนอแนะที่มีความถี่ต่ําสุด คือ ผูบริหารควรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
2.2 ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะการเปนผูนําดานการจัดระบบ ขอเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ
ผูบริหารเปนผูนําดานการจัดระบบที่ดีและระบบบริหารจัดการควรมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รองลงมาคือ
ผูบริหารมีการจัดระบบการบริหาร โครงสรางการบริหารที่ชัดเจน และ ผูบริหารควรศึกษาหาความรูเพื่อนํามาพัฒนา
องคกรโดยบุคคลในองคกรมีสวนรวมในการจัดระบบ และมีการจัดระบบสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนการสอนและ
ทันตอเหตุการณ สวนขอเสนอแนะที่มีความถี่ต่ําสุด คือ ผูบริหารควรเปนผูมีวิสัยทัศนในการเปนผูนําในการจัดระบบ
ภายในโรงเรียนไดดีเยี่ยม
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2.3 ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะการเปนผูนําดานวิชาการ ขอเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ
ผูบริหารควรศึกษาหาความรูและสามารถนําความรูดานวิชาการไปพัฒนาตนเองและครูในโรงเรียน รองลงมาคือ
ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหครูมีการพัฒนาดานวิชาการ และพัฒนาสงเสริมสนับสนุนดาน ICT และนํานวัตกรรม
ใหมๆ มาสงเสริมงานวิชาการ สวนขอเสนอแนะที่มีความถี่ต่ําสุด คือ ผูบริหารควรมีการเผยแพรขอมูล ขาวสารงาน
วิชาการอยางตอเนื่อง
2.4 ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะการเปนผูนําดานบริหารจัดการ ขอเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด
คือ ผูบริหารสามารถจัดการงานที่รับผิดชอบไดอยางครบถวน ในเชิงพัฒนา และสรางสรรค มีความรูความสามารถใน
การบริหารจัดการในดานทรัพยากรและบุคลากร รองลงมา คือ ผูบริหารควรบริหารจัดการเปนระบบ มีลําดับขั้นตอน
และเปนผูนําดานการบริหารจัดการที่ดี สวนขอเสนอแนะที่มีความถี่ต่ําสุด คือผูบริหารควรพัฒนาบริหารจัดการโดยใช
เทคโนโลยี
2.5 ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะการเปนผูนําดานสังคมและชุมชน ขอเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด
คือ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีปฏิสัมพันธกับชุมชนและวางตัวไดอยางเหมาะสม รองลงมา คือ ผูบริหารควรเขารวม
และจัดกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชนไดดี และชุมชนใหความเคารพนับถือ ใหความรวมมือการเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี
สวนขอเสนอแนะที่มีความถี่ต่ําสุด คือ ผูบริหารควรมีการดําเนินงานแบบมีสวนรวมทั้งโรงเรียน ชุมชน สามารถพัฒนา
และขับเคลื่อนชุมชนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได และควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหชุมชนรับทราบตลอดเวลา
2.6 ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ขอเสนอแนะที่มี
ความถี่สูงสุด คือ ผูบริหารควรศึกษาดูงาน อบรม เรียนรูและหาประสบการณในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ รองลงมา
คือ ผูบริหารควรไดรับการยอมรับจากผูรวมงานและทําใหผูอื่นเห็นคุณคา

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเชียง
คํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีประเด็นที่นาสนใจ ที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. คุณลักษณะของการเปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด รายการที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผูบริหารมีความซื่อสัตย สุจริตตอหนาที่การงาน ตอตนเอง ตอหนวยงานและผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ทวีโชค วิไลพันธ (2555, หนา 115) เรื่อง คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค ตามความคิดเห็นของ
ผูปกครองนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ที่พึงประสงคที่ผูบริหารดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความ
ซื่อสัตยในการปฏิบัติหนาที่ รองลงมา คือ ไมเสพสิ่งเสพติดและมั่วอบายมุข เปนผูสรางความสามัคคีในหมูคณะ
มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม และมีความขยันประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับ
สุดทาย คือ มีใจสาธารณะในการรักษาสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุวรรณ กุลวัฒน (2556, หนา
58) เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทัศนะของครู สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทัศนะของครู สังกัดองศ
กรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา มีความมีซื่อสัตยตอหนาที่การงาน และหนวยงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เปนแบบอยางที่ดี
ในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของราชการ และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความหนักแนน ไมหูเบา รับฟง
ความคิดเห็นจากทุกฝายและมีความยุติธรรม และปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานอยางเสมอภาคมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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2. คุณลักษณะการเปนผูนําดานการจัดระบบ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คื อ ผู บ ริ ห ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น นํ า คอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม ๆ มาใช ใ นการจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล นิยมพันธ (2550, หนา 78) เรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารหารมืออาชีพตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะการเปน
ผูนําดานการจัดระบบ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับ ไดแก ผูบริหารเปนผูนําใหมีวิสัยทัศนและความเขาใจรวมกันในทางการศึกษา เพื่อทํางานรวมกันใหไดผลดี
รองลงมา คือผูบริหารนําคอมพิวเตอร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดการศึกษา และผูบริหารมี
ความรูความเขาใจในการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชในการบริหารงาน และสอดคลองกับแนวคิดของ
หวน พินธุพันธ (2548, หนา 46-49) ที่กลาววา คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ผูบริหาร
จะตองนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพในยุคปจจุบัน จะตอง
รูจักนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาในการการบริหารจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหการพัฒนาผูเรียน
ประสบความสําเร็จมีคุณภาพสมบูรณ ทั้งเปนคนเกง เปนคนดี และมีความสุขในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. คุณลักษณะการเปนผูนําดานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผูบริหารมีความรูความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ
พรพิมล นิยมพันธ (2550, หนา 78) เรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะการเปนผูนําดานวิชาการ อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูบริหารใหโอกาสแกครู
ในการพัฒ นาตนเองในดานวิช าการใหทันสมัย อยู เสมอ รองลงมาคือ ผู บริห ารมีค วามคิด ริเริ่ม ในการนํา แนวคิ ด
หลักการใหม ๆ มาใชในการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศนและนโยบายในการจัดการศึกษา และผูบริหารริเริ่มจัดทําและใช
หลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการจําเปนของนักเรียนและทองถิ่น และสอดคลองกับงานวิจัยของ เหมรัฐส อินสุข
และคณะ (2552, หนา 151) เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะความเปนผูบริหารมืออาชีพดานวิชาการ
ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อพิ จ ารณารายข อ พบว า อยู ในระดับ มากที่สุ ด และค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ การนํ า
หลักสูตรแกนกลางมาจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบท
4. คุณลักษณะการเปนผูนําดานการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด รายการที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผูบริหารเห็นคุณคาของปจจัยที่เอื้อตอการศึกษาและพิจารณานํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสถานศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ หวน พินธุพันธ (2548, หนา 46-49) ที่กลาววา ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการใช
ศาสตรและศิลปในการบริหารมาพัฒนาการบริหารงานดานตาง ๆ ภายในสถาบันการศึกษาใหประสบความสําเร็จ
สูความเปนเลิศในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุ ครุภัณฑ
และอาคารสถานที่ ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประหยั ด มี
ความสามารถในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและชุมชนมาชวยจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายสูงสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ เหมรัฐส อินสุข และคณะ (2552, หนา 151) เรื่อง การศึกษา
คุณลักษณะความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะความเปนผูบริหารมืออาชีพดานบริหารจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อ
พิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การระดมทรัพยากรดานการเงิน และดานวิชาการ
เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและทําใหเกิดประโยชนสูงสุด
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5. คุณลักษณะการเปนผูนําดานสังคมและชุมชน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คื อ ผู บ ริ ห ารมี ก ารสร า งความสั ม พั น ธ ที่ดี กั บ ชุ ม ชนและสั ง คมเพื่ อ ร ว มมื อ กั บ โรงเรี ย นในการจั ด การศึ ก ษาอย า ง
มีคุณภาพ และผูบริหารจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธอันดีและความรวมมือกับชุมชนและสังคม โดยมีการเขาไป
ชวยเหลือ และเปดโอกาสใหชุมชนเขาและสังคมเขามามีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล นิยมพันธ
(2550, หนา 78) เรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะการเปนผูนําดานสังคมและชุมชน อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูบริหารสามารถสราง
ความเขาใจบทบาทและหนาที่ใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตองชัดเขน รองลงมาคือผูบริหาร
สามารถนําชุมชนและหนวยงานภายนอกมารวมสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และสอดคลองกับ สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา (2540, หนา 1-33) ที่กลาวถึงเกณฑมาตรฐานผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการรวมมือกับชุมชน
และหนวยงานอื่นอยางสรางสรรคไววา ผูบริหารการศึกษาเปนบุคลากรสําคัญของสังคมหรือชุมชน สามารถชี้นําแนว
ทางการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตามทิศทางที่ตองการ ผูบริหารมืออาชีพตองรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่น
ในการเสนอแนวทางปฏิบัติ แนะนําปรับปรุงการปฏิบัติ และแกปญหาของชุมชนหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดผลดีตอ
สังคมสวนรวมในลักษณะรวมคิดรวมวางแผน และรวมปฏิบัติเต็มความสามารถพรอมทั้งยังยอมรับความสามารถ รับ
ฟงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสรางบรรยากาศ
ประชาธิปไตย และรวมมือกันในสังคมนําไปสูการยอมรับและศรัทธาอยางภาคภูมิ และสอดคลองกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545ข, หนา 68-71) ที่กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาจะตอมีการประสานงานและ
สรางความสัมพันธอันดีกับทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสรางเครือขายผูสนับสนุนทรัพยากร
ตาง ๆ ไดแก ทรัพยากร งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เชน ผูเชี่ยวชาญผูมีความรูและประสบการณพิเศษที่โรงเรียน
ตอ งการใหม าช วยพั ฒนาโรงเรีย น ทรัพ ยากรด านการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมต า ง ๆ เช น อุ ปกรณ ก ารเรี ย น
การสอน อุปกรณการกีฬา สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6. คุณลักษณะการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารมีการ
พัฒนาตนเองทางการบริหารในการเปนแบบอยางที่ดีและการใหความชวยเหลือแกผูรวมงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พรพิมล นิยมพันธ (2550, หนา 78) เรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครู สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะการเปนผูนําการพัฒนาตนเอง
ในเชิงบริหาร อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก
ผูบริหารใชทักษะความสามารถในการบริหารเปนประจําอยูเสมอ รองลงมา คือ ผูบริหารเขาสังคมกับผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารอยูเสมอ และผูบริหารพัฒนาพฤติกรรมความเปนผูนําของตนเองโดยการฝกปฏิบัติ
ศึกษาตอ อบรมประจําการจากสถานที่ชํานาญการทางดานการบริหาร
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัยคุณลักษณะของผูบริหารมือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งนี้มีขอเสนอแนะใหผูบริหารนําผลการวิจัยไปใชในแตละ
ดานดังนี้
1. การเปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม ผูบริหารควรมีการใชหลักเหตุผลในการปฏิบัติงานและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดจนประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงานแกครู และ
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นักเรียน ผูบริหารควรมีการสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม หาโอกาสพาครูและ
นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. การเปน ผูนํ า ดา นการจั ด ระบบ ผูบ ริ หารควรจั ด ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารใหเอื้ อต อการวาง
แผนการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดระบบ การวางแผน มี
การวางแผนกลยุทธ และนําสารสนเทศมาใชในการจัดระบบ
3. การเปนผูนําดานวิชาการ ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา และนํากระบวนการวิจัยมาใชในการดําเนินงานบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ
4. การเป น ผูนํ า ดา นการบริ หารจั ด การ ผู บริ ห ารควรมีทัก ษะในการแก ปญหาความขั ดแย งที่ เกิ ด ขึ้น ใน
สถานศึกษาไดอยางเหมาะสม กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการใหเขากับยุคสมัย ใชการ
บริหารงานแบบมีสวนรวมมีการกระจายอํานาจบริหารงาน และควรใชกลยุทธการบริหารความขัดแยงในการบริหาร
สถานศึกษา
5. การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน ผูบริหารควรจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมโดยใหชุมชนมีสวนรวมกับ
สถานศึกษา เพราะถือไดวาสถานศึกษาเปนองคประกอบหนึ่งของชุมชนและสังคม ตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีผู
สวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมากที่สุด
6. การเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ผูบริหารควรมีการสรางผลงานทางวิชาการและเผยแพรอยู
เสมอ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. ควรมีการศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการบริหารของผูบริหารกับคุณลักษณะของผูบริหารมือ
อาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.โสภา อํานวยรัตน
อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกทานที่ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไข ขอบกพรองตาง ๆ
ดวยความเอาใจใสยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาขอบกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา
ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ นายเสมอ วงศ พุ ฒ รองผู อํ า นวยการเขตพื้ น ที่ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นายอวยชัย รัตนแพทย ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 2 นายนิ ค ม กี รติ วรางกู ร ผู อํา นวยการโรงเรี ยนบ านปางถ้ํา สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
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ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุมเชียงคํา 1 ที่ไดใหความอนุเคราะห
อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม
กราบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา ครอบครั ว ที่ ส นั บ สนุ น และเป น กํ า ลั ง ให เสมอมา และสุ ด ท า ยขอบคุ ณ
พลังกาย พลังใจจากตัวเองที่มุงมั่นและตั้งใจในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี

เอกสารอางอิง
จารุวรรณ กุลวัฒน. (2556). คุณลักษณะที่พงึ ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทัศนะของครู สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย. การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม., มหาวิทยาลัย
พะเยา, พะเยา.
ถวัลย หงสไทย. (2546). การศึกษาสภาพและความตองการพัฒนาความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหาร
โรงเรียนประถม สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ ค.ม., สถาบันราชัฏ
นครราชสีมา, นครราชสีมา.
ทวีโชค วิไลพันธ. (2555). คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค ตามความคิดเห็นของผูปกครอง
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี. วิทยานิพนธ คศ.ม.,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ลพบุรี.
ธีระ รุญเจริญ. (2543). การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ในเขต
การศึกษา 11. นครราชสีมา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวงศชวลิตกุล.
ธีระ รุญเจริญ. (2544 ก). ลักษณะการบริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษาใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เขต
พื้นที่การศึกษา. เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ผลกระทบของการจัดใหมีเขตพื้นที่การศึกษา.
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2544.
ธีระ รุญเจริญ. (2550). ความเปนมืออาชีพในการจัดและการบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา (พิมพครั้งที่
4). กรุงเพทฯ: แอล. ที. เพลส.
ธีระพันธ พวงจําป. (2553). ลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาทีพ
่ ึงมี. สืบคนเมื่อ 16 กันยายน 2558, จาก
http://www.kroobannok.com/blog/38591.
พรพิมล นิยมพันธ. (2550). คุณลักษณะของผูบ ริหารหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัด
สํานักเขตพืน้ ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. วิทยานิพนธ คศ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร,
ฉะเชิงเทรา.
ไพศาล ตั้ งสมบูรณ. (2548). การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร. สารนิพนธ ศศ.ม., บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545 ก). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟก.

- Proceedings -

1174

เอกสารอางอิง (ตอ)
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2540). เกณฑมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา.
หวน พินธุพันธ. (2548). การบริหารการศึกษา: นักบริหารมืออาชีพ. นนทบุรี: พินธุพันธการพิมพ.
เหมรัฐส อินสุข และคณะ. (2552). การศึกษาคุณลักษณะความเปนผูบ ริหารมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม.,
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.

- Proceedings -

1175

บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง ตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดอน
ศิลาผางามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
The participation of parents in Management School of Education DonSila
PhaNgam Wittayakhom Chiang Rai province
ปนัดดา ปานบุตร 1* และ เจิดหลา สุนทรวิภาต 2
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Panatda Panbut 1* and Cherdla Soontornvipart 2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง ตอการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียน และศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ศึกษาจาก ผูปกครองของนักเรียน จํานวน 240 คน ใช
แบบสอบถาม มีคาความความเที่ยงตรงของเนื้อหา 0.87 และคาความเชื่อมั่น 0.92 เปนเครื่องมือเก็บขอมูล ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบวา บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง อยูในระดับปานกลาง โดย บทบาทในฐานะเปนครู
ของลูก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และบทบาทในฐานะเปนผูกําหนดนโยบาย บทบาทในการสอดสองดูแลบุตร บทบาทการ
เปนอาสาสมัครในกิจกรรม บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร บทบาทในการเปนผูรับจางชั่วคราว ตามลําดับ สวน
ประสิทธิผลดานการจัดการศึกษา พบวา อยูในระดับมาก โดย การจัดการดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และการ
จัดการงบประมาณ การจัดการวิชาการ การบริหารทั่วไป ตามลําดับ
คําสําคัญ: บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง

Abstract
The purpose of the study were to study the participation of parents in school Management and the
effectiveness of school education. 240 Parents involved in the Study. A questionnaire with the accuracy of
content 0.87 and reliability of content 0.92 was used as a tool for collecting data were analyzed with
frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results showed that the participation of parents. Was at moderate level on his role as a teacher of
children. Most are average And role as policymakers. Role in monitoring children The role of the volunteer
activities. Its role as a resource The role of a temporary contract, respectively. And Management effectiveness
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and found that the high level. The management personnel Most are average And budget management
Academic Management General administration, respectively.
Keywords: The participation of parents towards the education

บทนํา
การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของมนุษย เพราะปจจัยสําคัญของการพัฒนามนุษย
คือการศึกษา การฝกฝนใหบุคคลมีสติปญญา สามารถเปนผูนําในการแกปญหาตาง ๆ ผูนําสามารถสรางสรรค
เทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคคลที่มีคุณภาพจะชวย
สรางความเจริญที่ยั่งยืนในอนาคตได ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ในปจจุบันการพัฒนาประเทศใหมีความพรอมเพื่อ
รองรับการเคลื่อนตัวของประชาชนจากทุกแหลงใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี การสื่อสาร ที่มิอาจเลี่ยงได ดังนั้น เปาหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนา
ผูเรียนใหเป นบุคคลที่มีคุณ ภาพ ดวยกระบวนการเรียนรู เพื่อ ความเจริญงอกงามของบุคคลและสัง คม โดยการ
ถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การ
สรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง
นโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน มุงใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรในประเทศใหมีความพรอมตอการ
เปลี่ ยนแปลงสัง คมโลก โดยให ความสํา คัญ ตอ การมี สว นรว มของประชาชนต อการศึกษา และ รัฐ ธรรมนูญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินการของรัฐ ไว ดัง
ปรากฏใน มาตรา 87 ระบุวา ทุกภาคสวนตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย รวมตัดสินใจ
รวมตรวจสอบทุกดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2553 หนา 14-25) อีกทั้ง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545) ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาแบบมี
สวนรวม ไววา การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการศึกษา ถือเปนสิ่งที่ทุกภาคสวนตองใหความสําคัญ
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 ไดจัดการศึกษา และการบริหารจัดการตามกรอบที่กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดไว และดําเนิน
การประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 มาตรฐาน ปรากฏผลการประเมินคุณภาพ ประจําป 2555-2557 พบวา โรงเรียน
ไดจัดการบริหารการศึกษา อยูในเกณฑมาตรฐานในระดับ รอยละ 87 รอยละ 83 และรอยละ 89 ตามลําดับ ซึ่งผล
การประเมิน การบริ หารจั ดการการศึก ษาของโรงเรีย น ยั งไมบ รรลุผลอัน เป นที่ พึง พอใจ ตอ งปรับปรุง ให มีค วาม
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ อีกทั้งบทบาทดานการใหความรวมมือ การสนับสนุนของผูปกครอง ตอการจัดการเรียน
การสอนแกนักเรียนนั้น ยังไมเปนที่นาพึงพอใจ (โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม, 2558)
จากเหตุผลและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัย ในฐานะเปนครู ของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
มีบทบาทเปนครูผูสอนใหความรูแกเด็ก และบทบาทการเปนผูชวยเหลือโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารงานตาง ๆ ตลอดจนการประสานงานระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง จึงมีความประสงคที่จะปรับปรุง แกไข
ขอบกพรองในดานบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสนใจตองการศึกษา
บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม เพื่อนําผลการศึกษานี้
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ไปเปนกรอบการจัดการศึกษา ตลอดจนแนวทางการจัดการบริหารงานของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิ ทยาคมใหมี
คุณภาพในโอกาสตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง ที่มีผลตอการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ดอนศิลาผางามวิทยาคม
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง ที่มีผลตอการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

กรอบแนวคิด
การวิจัยนี้ มุงศึกษาถึงลักษณะบทบาทของผูปกครอง ที่มีตอกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
ดอนศิลาผางามวิทยาคม ปการศึกษา พุทธศักราช 2558 โดยพัฒนากรอบการศึกษาลักษณะของบทบาทผูปกครอง
มาจากแนวคิดบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียน ของ Berger 2004 (อางถึงใน นุชดา ลาทอง,2553)
ไดระบุบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง 6 ดาน ไดแก
1. บทบาทในฐานะครูของลูก
2. บทบาทในการสอดสองดูแล
3. บทบาทในการเปนอาสาสมัคร
4. บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร
5. บทบาทในฐานะเปนลูกจางชั่วคราว
6. บทบาทในฐานะผูกําหนดนโยบาย
ทําการศึกษาเปรียบเทียบ บทบาททั้ง 2 ดาน คือ บทบาทที่เปนจริง และบทบาทที่คาดหวัง สวนการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ไดศึกษา การบริหารจัดการของโรงเรียน 4 ดาน (ตามกรอบที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด) คือ การจัดการบริหารทั่วไป การจัดการทางวิชาการ การจัดการงบประมาณ และ
การจัดการบุคลากร ดังปรากฏภาพกรอบแนวคิดไดดังนี้
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บทบาทที่เปนจริงการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง ดาน
1. บทบาทฐานะครูของลูก
2. บทบาทในการสอดสองดูแล
3. บทบาทในการเปนอาสาสมัคร
4. บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร
5. บทบาทในฐานะเปนลูกจางชัว่ คราว
6. บทบาทในฐานะผูก ําหนดนโยบาย

กรอบการจัดการศึกษา ตามแนวทาง
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
การจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลา
ผางามวิทยาคม
- การจัดการบริหารทั่วไป
- การจัดการทางวิชาการ
- การจัดการงบประมาณ
- การจัดการบุคลากร

บทบาทที่คาดหวังการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง ดาน
1. บทบาทฐานะครูของลูก
2. บทบาทในการสอดสองดูแล
3. บทบาทในการเปนอาสาสมัค
4. บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร
5. บทบาทในฐานะเปนลูกจางชัว่ คราว
6. บทบาทในฐานะผูก ําหนดนโยบาย

ภาพ 1 แสดงแนวคิดการมีสวนรวมของผูปกครอง ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน ของ Berger,E.H.(2004)

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ทําการสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
เก็ บข อมู ลจากกลุ มเปา หมาย นํ าข อมู ลกลับ มาวิเคราะห และแปรผล โดยใชส ถิติ ความถี่ คา เฉลี่ย ร อยละ ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพรรณนา ในการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ประชากร
ประชากร คือ ผูปกครองของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ปการศึกษา 2558 จํานวน
240 คน ผูวิจัยกําหนดเปาหมาย ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงทั้งหมด รวมจํานวน 240 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ใชแบบสอบถามความคิดเห็นประมาณคาแบบ Likert Scal ที่มีคาความความเที่ยงตรงของเนื้อหา 0.87 และ
คาความเชื่อมั่น 0.92 เปนเครื่องมือ ประกอบดวย 4 ตอน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นถึง
บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน
และคําถามปลายเปด ใหแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ปญหา อุปสรรค ของผูปกครองที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมตอการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
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การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย คาความถี่ และรอยละ
2. บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง 6 ดาน ประกอบดวย บทบาทในฐานะเปนครูของลูก บทบาทใน
การสอดสองดูแลบุตร บทบาทการเปนอาสาสมัครในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร
การจั ด การศึ ก ษา บทบาทในการเป น ผู รับ จ า งชั่ ว คราวของโรงเรี ย น และบทบาทในฐานะเป น ผู กํ า หนดนโยบาย
วิเคราะหดวย คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑการแปลผลนั้น ไดใชเกณฑการแปลความหมาย
(สุชาติ ประสิทธิรัฐสินท, 2554) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความวา
ระดับบทบาทมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความวา
ระดับบทบาทมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความวา
ระดับบทบาทปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความวา
ระดับบทบาทนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความวา
ระดับบทบาทนอยที่สุด
3. ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 4 ดาน ประกอบดวย การ
จัดการบริหารทั่วไป การจัดการทางวิชาการ การจัดการงบประมาณ และการจัดการบุคลากร วิเคราะหดวย คาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับเกณฑการแปลผลนั้น ไดใชเกณฑการแปลความหมาย (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินท
, 2554) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความวา
ระดับความพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความวา
ระดับความพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความวา
ระดับความพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความวา
ระดับความพอใจนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความวา
ระดับความพอใจนอยที่สุด
4. ปญหา อุปสรรค ของการมีสวนรวมของผูปกครอง ใชการพรรณนาอธิบายถึงลักษณะปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

ผลการศึกษา
1. ผูใหขอ มูล 240 คน สวนใหญ เปนหญิง มีอายุระหว าง 31-40 ป ระดั บการศึ กษาต่ํ ากวาระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป มีรายไดประจําของครอบครัวนอยกวา 10,000 บาท เปนญาติของ
นักเรียน และนักเรียนสวนใหญเดินทางไปโรงเรียนกับผูอื่น
2. บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนตอนศิลาผางามวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย (วัตถุประสงคขอ 1) พบวา ผูปกครองมีสวนรวมตอการบริหารจัดการศึกษา อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.13
SD=1.82) โดย บทบาทในฐานะเปนครูของลูก อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.76

SD=3.68) และ

บทบาทในฐานะเปนผูกําหนดนโยบาย บทบาทในการสอดส องดูแลบุ ตร บทบาทการเปนอาสาสมัครในกิจกรรม
บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร และบทบาทในการเปนผูรับจางชั่วคราว เรียงตามลําดับ ประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย (ตามวัตถุประสงค ขอ 2) พบวา โรงเรียนมีประสิทธิผลการ
บริหารจัดการศึกษา อยูในระดับมาก ( x = 3.85 SD=3.91) โดย การจัดการดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( x =
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4.07 SD=4.55) และ การจัดการงบประมาณ การจัดการวิชาการ และการบริหารทั่วไป เรียงตามลําดับ
3. ปญหา อุปสรรค บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง ที่มีผลตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผา
งามวิทยาคม พบวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเรียนรูนอกสถานที่นอยไป จัดกิจกรรมเสริมทักษะดานอาชีพเพื่อให
นักเรียนมีพื้นฐานอาชีพนอยไป และโรงเรียนมีขอขัดของดานการสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง โดยผูปกครอง
ไมคอยไดรับรูถึงแนวการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนนอย เนื่องจากมี
ภาระการประกอบอาชีพรับจาง และผูปกครองไมสามารถแนะนํา สอนเสริม ทบทวนการเรียนของบุตรได เนื่องจากวา
ผูปกครองมีความรูนอย สวนเด็กนักเรียนไมสามารถคนควา หาความรูเพิ่มเติมไดจากนอกโรงเรียน เนื่องจากระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารอินเตอรเน็ต ยังไมครอบคลุม

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาวิจัย ไดพบประเด็นสําคัญตอบทบาทของผูปกครองที่มีตอการจัดการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม และผลสมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา ของโรงเรียนดอนศิลาผางาม
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. ผูปกครองมีบทบาทที่เปนจริงตอการมีสวนรวม อยูในระดับปานกลาง( x = 3.13 SD = 1.82) ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับความคาดหวัง ที่ผูปกครอง มุงหมายอยากเห็นบทบาทของตน ที่มีตอการจัดการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนแลว พบวา บทบาทที่เปนจริง มีคานอยกวา บทบาทที่คาดหวังไว (บทบาทที่คาดหวังวาจะมี
สวนรวมตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ ( x = 3.45 SD = 2.55 ) ซึ่งเมื่อพิจารณาดูลักษณะสวนบุคคล
ของผู ป กครอง จะพบว า ผูป กครองส วนใหญ มีค วามรูต่ํ า กว าระดับ ชั้ นมั ธยมศึก ษาป ที่ 3 และสว นมาก เปน ผู ที่
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป จึงไมมีเวลาที่จะเขามามีสวนรวมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้ง บริบททองถิ่น
นั้น พบวา เปนชุมชนที่หางจากตัวเมือง ซึ่งประชาชนในพื้นที่สวนใหญเปนผูที่ออกไปรับจางทํางาน บางสวนก็เปน
เกษตรกร จึงไมมีเวลาที่จะใหความรวมมือกับทางโรงเรียน อีกอยางหนึ่ง เนื่องจากวาบริบทของทองถิ่นที่ผูปกครองอยู
เปนลักษณะหมูบานหางไกลเมือง ซึ่งจะพบวา ประชาชนในพื้นที่จะขาดความเชื่อมั่นตัวเอง ไมกลาแสดงความคิดเห็น
ดวยเพราะคิดวาตัวเองเปนแคชาวบานคนหนึ่ง ที่เปนเพียงชาวไร จึงหวังมอบความไววางใจใหกับทางโรงเรียน ซึ่งจะ
เห็นไดจากผลการศึกษา ที่พบวาบทบาทที่ผูปกครองคาดหวังไว อยูในระดับปานกลาง ที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา บทบาทที่
เปนจริง ก็พอจะวิเคราะหไดวา ผูปกครองมีความเปนหวงในบุตรหลานของตน มีความตองการอยากมีบทบาทเขา
ชวยเหลือการบริหารจัดการศึก ษาของโรงเรียน แตไมสามารถเขามามีบทบาทไดตามที่ตนคาดหวัง และจากผล
การศึกษา ที่พบวา บทบาทที่คาดหวัง กับบทบาทที่เปนจริง นั้นตางอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.45 SD = 3.13) นั้น
อาจกลาวไดวา ผูปกครอง ยังมีเขาใจในบทบาทของตนที่จะตองมีหนาที่ รวมกับทางโรงเรียนในการจัดการศึกษาให
บุตรของตนนอยไป อีกทั้ง ผูปกครองยังขาดโอกาสในการเขามามีบทบาทรวมกับทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะตองรีบ
ดําเนินการแกไขโดยเรงดวน สอดคลองกับผลการศึกษาของ พะนากร มีภูคํา (2553) ที่ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวม
ของผู ป กครองนั ก เรี ย นในการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นบ า นต อ นราษฎร ดํ า รงวิ ท ย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา บิดา มารดา และผูปกครอง บางสวนมักมีความเขาใจวา การจัดการศึกษานั้น
เปนเรื่องของโรงเรียนกับครูเทานั้น จึงยกใหบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาของบุตรหลานตน ใหเปนเรื่องของการ
จัดการของโรงเรียน โดยคิดวา ตนมีหนาที่สงบุตรหลานของตนเขาเรียนที่โรงเรียนตามกฎหมาย และใหมีความรูจาก
โรงเรียน ดังนั้น เมื่อสงบุตรหลานเขาโรงเรียนแลว ปลอยวางใจใหโรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอนเด็ก สวน
ตนเองก็จะไมสนใจเรื่องการเรียนการสอนของเด็ก แลวไปใหความสนใจกับการทํางาน การหาเงิน เพื่อจุนเจือ เพื่อเก็บ
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ไวเปนคาเทอมเด็ก สวนดานผลการเรียนของเด็กนั้น บางสวน ที่มีความสนใจเด็กบาง ก็จะคอยดูผลการเรียนของเด็ก
จากสมุดรายงานผลการเรียนเด็ก เมื่อเด็กจบภาคเรียนการศึกษาในแตละเทอมวานักเรียนมีผลการเรียนในระดับใด
2. จากผลการศึกษา บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง ที่มีตอการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ดอนศิลาผางามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พบวาบทบาทในฐานะเปนครูของลูกนั้น มีคามากที่สุด (อยูในระดับมาก x
= 3.76 SD = 3.68) ทั้งนี้ ดวยเปนเพราะวาลักษณะบริบททองถิ่น ชาวบานจะออกไปรับจาง ไปทําไรเกษตร ในตอน
กลางวัน โดยเปน ลักษณะครอบครั วเล็ก ทําใหส มาชิ กในครอบครัว มีเวลาได พบเจอกันในตอนเย็นและตอนเช า
ผูปกครองจึงมีเวลาในการติดตาม สอบถามการเรียนของบุตรหลานตน จึงทําใหบทบาทที่ผูปกครองสามารถเปนครู
ของลูกนั้น เปนบทบาทที่สามารถทําได ในระดับหนึ่ง ซึ่งผูปกครองอาจไมสามารถจะสอนเนื้อหาเสริมจากที่เด็กไดรับ
ไปจากโรงเรียน เนื่องจากผูปกครองมีระดับความรูที่นอยก็ตาม แตผูปกครองสามารถใหความใกลชิด สอบถาม ให
คําปรึกษาปญหาทั่วไปจากการเรียน และสงเสริมใหบุตรมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัด ซึ่งสอดคลองกับ
อภิญญา เวชยชัย (2544) ที่ระบุถึงรูปแบบการมีสวนรวมของพอแมผูปกครอง ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไววา
ผูปกครองสามารถมีสวนรวมสงเสริมการศึกษาใหกับเด็ก ไดทั้งที่บานและที่โรงเรียน โดยมีหลายรูปแบบ ซึ่งที่งายสุด
และนิยมปฏิบัติกัน คือ การใหการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูใหแกผูเรียนที่บาน โดยทําหนาที่ตอบคําถามงาย ๆ ชี้แนะ
หรือชวยเหลือใหผูเรียนทํากิจกรรม การบานตามที่โรงเรียนมอบหมาย อีกทั้งยังอาจแนะนําใหเด็กรูจักการเคารพในกฎ
กติกาของสังคมโรงเรียน กระตุนใหผูเรียนไดประสบการณและทักษะชีวิตจากการเรียนรูจากชีวิตประจําวัน ไดอยาง
เหมาะสม
หากพิจารณาผลการวิจัย ในหัวขอยอยของ บทบาทในฐานะเปนครูของลูกนั้น พบวา ผูปกครองใหการ
สนับสนุนเงิน เพื่อจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการเรียนใหบุตร มีระดับบทบาทการมีสวนรวมมากที่สุด x =
4.70 SD = 1.72 รองลงมาคือ ผูปกครองใหการสนับสนุนใหบุตรเขารวมกิจกรรมการเรียนที่โรงเรียนจัดอยาง
สม่ําเสมอ มีระดับบทบาทการมีสวนรวมมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.69 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 84.86 และลําดับสาม
คือ บทบาทการคอยใหความชวยเหลือ ทบทวนการเรียนของบุตรนั้น ทั้งนี้ สามารถสื่อใหเห็นไดชัดเจนวา ผูปกครองให
ความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี มีความเชื่อมั่นตอโรงเรียน วาจะดูแลจัดการศึกษาใหกับบุตรของตน ซึ่งผูปกครอง
ไดแสดงออกโดยการสนับสนุนเงิน เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนใหบุตร อีกทั้งการสนับสนุนสงเสริมใหบุตรเขารวม
กิจกรรมการเรียนที่โรงเรียนจัดอยางสม่ําเสมอ ประกอบกับ เนื่องจากผูปกครองไมมีเวลาเพราะตองไปประกอบอาชีพ
รับจางนั่นเอง ซึ่งก็สอดคลองกับ อภิญญา เวชยชัย (2544) ที่ระบุวาผูปกครองสามารถมีสวนรวมกับการพัฒนาการ
เรียนรวมกับโรงเรียนได โดยรูปแบบการใหการสนับสนุนเงิน ใหบุตรจัดซื้ออุปกรณการเรียน
3. จากผลการศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมจังหวัดเชียงราย
พบวา ในภาพรวมมีผลอยูในระดับมาก x = 3.85 SD= 3.91 ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม เปน
โรงเรียนขนาดเล็ ก ซึ่ งมีนั กเรีย นในแตล ะชั้น จํานวนน อย ทํ าให ครูส ามารถดู แลใหความรูแ กเด็ กนัก เรีย นได อยา ง
ครอบคลุม ประกอบกับโรงเรียนมีระบบการจัดการบุคลากรของโรงเรียนที่ชัดเจน จัดคนไดตรงกับงานถนัดอยาง
เพียงพอ ทั้งนี้ เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กและปริมาณงานไมมากนั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับผลการจัดการศึกษาที่
พบวา ดานการจัดการบุคลากร มีผลการดําเนินการในระดับมากเปนอันดับหนึ่ง x = 4.07 SD = 4.55 ประกอบกับ
เมื่อดูผลการวิจัยในหัวขอยอยของ การจัดการบุคลากร พบวา ดานครูมีความรู ความสามารถในการสอนที่มีความ
ทันสมัย ในระดับมาก x = 4.16 SD= 49.32 จึงเปนเครื่องยืนยันผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางาม
วิท ยาคม ไดเป นอยา งดี วา โรงเรีย นมี บุค ลากรครูที่มีค วามรู ความสามารถในการสอน และมีร ะบบการจั ดการ
บุคลากรที่ดี จึงสงผลใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิผลในระดับมาก ทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีผลจัด
- Proceedings -

1182

การศึกษาในระดับมากนั้น สอดคลองกับลักษณะของบทบาทผูปกครอง ในการมีสวนรวมในการดูแลบุตรของตนใน
ฐานะเปนครูของลูก และบทบาทในการชวยสอดสองดูแลบุตร ตลอดจนการใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียนเปนอยางดี สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ไดบัญญัติ
หลักการสําคัญ ในการจัดการศึกษาไววา กระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักการมีสวนรวมของครอบครัว และ
สถาบันอื่น ๆ ในสังคม ใหสถานศึกษาประสานความรวมมือกับบิดา มารดา และผูปกครอง ไดรวมมือกันพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ การศึกษาจึงไมเปนเพียงหนาที่ของโรงเรียนและครูเทานั้น แตภาระหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายได
กําหนดให ชุมชน ครอบครัว ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ตองรวมกันพัฒนาการเรียนรูของเด็ก โดยเฉพาะบิดา มารดา
ผูปกครอง ถือเปนสถาบันปฐมภูมิ ในการตบแตงกลอมเกลา ทัศนคติ จรรยาบรรณ พฤติกรรม และการเรียนรูพัฒนา
ตนเองของเด็ก โดยตองประสานการดําเนินการกับโรงเรียน และยังสอดคลองกับ รุง แกวแดง (2543) ที่กลาววา บิดา
มารดาและผูปกครอง เปนบุคคลที่มีบทบาทและมีความสําคัญที่สุดในการใหการศึกษาแกบุตรหลานของตนเอง ดวย
เหตุผลที่วา “ผูปกครองคือครูที่ดีที่สุดในโลก” บิดามารดา เปนครูคนแรกที่จะชี้โลกกวาง ตลอดจนสรางภูมิคุมกัน
ใหกับลูก เปนครูตลอดชีวิตที่จะใหความรัก ความรู ความเอาใจใสและความหวงใยตอบุตรหลานของตนเอง
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. โรงเรียนควรตองขยายชองทางการสื่อสาร ใหผูปกครองไดรับรู ถึงกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ไดเขาใจถึงจุดมุงหมายการจัดกิจกรรม เพื่อสรางความรูสึกที่ดีตอกันใหยาวนาน และใหโรงเรียนไดรับความ
ไววางใจจากผูปกครอง อยางสม่ําเสมอ
2. เนื่องจากโรงเรียนไมไดสรางความรู ความเขาใจ เรื่องความตองการของโรงเรียนในการแสวงหาแหลง
เรียนรูกับทางผูปกครอง ยังขาดการสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ในดานการจัดการเรียนการสอนเทาที่ควร
ดังนั้น จึงเสนอแนะใหโรงเรียนตองเปดโอกาส หรือเปดเวทีใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร เชน การใหความสําคัญตอคณะกรรมการผูปกครอง และการประสานขอมูลขาวสารกันมากขึ้น
3. โรงเรียนควรมีการติดตอ สื่อสารกับผูปกครองใหมากขึ้น เชน มีหนังสือแจงผูปกครองเดือนละครั้งถึง
พฤติกรรม การเรียน การสอน รวมถึงการทํากิจกรรมของนักเรียนที่จะดําเนินการ ซึ่งเปดโอกาสใหผูปกครองแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะ หรือแนะนํา แกโรงเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวนักเรียน
ชวยใหผูปกครองรูความเปนไปของโรงเรียนและบุตรหลานของตัวเอง และทําใหเกิดความใกลชิดระหวางโรงเรียนและ
ผูปกครอง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง ที่มีตอการบริหารการจัดการ
ศึกษา ของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีบริบทชุมชนเปนลักษณะชุมชนหางไกลตัวเมือง เปน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 240 คน ซึ่งไดผลการวิจัยในพื้นฐานบริบททองถิ่น ผูวิจัยเห็นวาผลการวิจัยครั้งนี้ อาจ
เหมือนหรือแตกตางจากบริบทของโรงเรียนอื่นๆ ที่มีลักษณะบริบทที่ตางกันไป จึงเสนอวา ควรมีการศึกษาวิจัยใน
กรอบแนวคิดเชนเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบใหเกิดแนวทางการสรางกรอบการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบททองถิ่น
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยที่อางอิงถึงบทบาทความคาดหวัง และ บทบาทที่เปนจริง เพื่อนํามา
เปรี ย บเที ย บผลที่ ไ ด บนพื้ น ฐานป จ จั ยตั ว แปรต น ที่ ผู วิ จั ย เลื อ กใช ต ามกรอบแนวคิ ด บทบาทการมี ส ว นร ว มของ
ผูปกครองกับโรงเรียน ของ Berger 2004 ประกอบดวยการมีสวนรวม ใน 6 ดาน ไดแก บทบาทในฐานะครูของลูก
- Proceedings -

1183

บทบาทในการสอดสองดูแลบุตร บทบาทในการเปนอาสาสมัคร บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร บทบาทในฐานะ
เปนลูกจางชั่วคราว บทบาทในฐานะผูกําหนดนโยบาย ซึ่งจากการวิจัย ไดพบปจจัยสําคัญอันเกี่ยวกับบทบาทของ
ผูปกครอง ที่มีตอการจัดการศึกษา เพิ่มเติม ไดแก บทบาทดานการดูแลเลี้ยงดูเด็กของครอบครัว บทบาทดานการ
สื่อสารของโรงเรียนกับผูปกครอง ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเปนตัวแปรที่ควรศึกษาวิจัยตอไป จึงเสนอ ใหนําเอาตัวแปรดังกลาว
มาศึกษาวิจัย เพื่อใหไดผลวิจัยที่ครอบคลุมตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย
ดร. เจิดหลา สุนทรวิภาต อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหความรู ขอแนะนํา และขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ
การศึกษาคนควา ตลอดจนตรวจสอบ ปรับปรุงและแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหการศึกษาครั้งนี้เสร็จสมบูรณไปดวยดี
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน บุคลากรครู ผูปกครองและนักเรียน โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
ทุกทาน ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ และใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม ตลอดจนการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของการศึกษาในครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย ทุก ท า น ที่ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ช าความรู ขอขอบคุ ณ เจ า ของแนวคิ ด ทฤษฏี
งานวิจัย ที่ขาพเจาไดนํามาเปนแนวทางในการวิจัย ขอขอบพระคุณ พันตํารวจโท ดร. ภัทรวุฒิ อัครภัทร ตลอดจนทุก
ทานที่ผูศึกษาไมสามารถกลาวนามไดหมดในที่นี้ ที่ใหการชวยเหลือและใหกําลังใจตอการศึกษาในครั้งนี้ จนสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
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บทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
The role of the executive to improve/develop the quality of Education of the
child development center. Under The Local Government Chiang Khong,
Chiang Rai
ฐิติชญาน ถาแกว 1* และนันทิมา นาคาพงศ2
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Thitichaya Thakeaw1* and Nanthima Nakaphong2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ ริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจั ด
การศึ กษาของศู นย พัฒ นาเด็ ก เล็ ก สัง กัด องค กรปกครองส วนทอ งถิ่ น อํ าเภอเชี ยงของ จั งหวัด เชี ย งราย 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตอบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการสอน กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 36 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนทั้งสิ้น 110 คน เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมข อมูล เปน แบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลโดยการหาคา รอยละ ค าเฉลี่ย คาส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสถิติทดสอบ t-test และคาสถิติทดสอบ ANOVA (Analysis of Variance) และนําเสนอในรูปตารางและคําอธิบาย
ประกอบ
ผลการศึกษาพบวา
1. บทบาทของผูบ ริ ห าร ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของศู น ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สัง กั ด องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภาพรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว
พบวา ผูบริหารมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกดานในระดับดี โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานวิชาการ ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ
2. จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี เพศ อายุ และประสบการณสอน
ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไมแตกตางกัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
1
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แสดงบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: บทบาทของผูบริหาร การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

Abstract
This study aimed to investigate the role of the executive. 1) To improve the quality of education of the
child development center. Under the Local Government Chiang Khong district, Chiang Rai province. 2) To
compare the opinions of teachers and educational personnel have. The role of the Executive in the development
of the quality of education of the child development center. Under the Local Government Chiang Khong district,
Chiang Rai province. By sex, age, education. And teaching experience. The target groups of the study include
the teachers and educational personnel. Those related to the implementation of the Child Development Center.
Under the Local Government Chiang Khong district Chiangrai province. In the year 2015, 36 of the child
development centers. A total of 110 people, Used a questionnaire to gather information. Data were analyzed by
percentage, mean, standard deviation. t-test and ANOVA (Analysis of Variance) and data presented the table
and description. Finding were as follows.
The tool used in the study include
1. The role of the executive to improve the quality of education of the child development center. Under
the Local Government Chiang Khong district, Chiang Rai province. The overall level, considering each aspect it
was found that the executive education has a role in improving the quality of education in all levels. The
average maximum were the personnel management, The General Administration and The academic
administration respectively. With the lowest average was the management budget.
2. By comparison, the opinions of teachers and education personnel with gender, age and teaching
experience differences opinion on the role of the executive. Improving the quality of education of the child
development center is not different. Teachers and educational personnel with different levels of education.
Opinion on the role of administrators in improving the quality of education of the child development center. In the
field of personnel management General and administrative differences was statistically significant at the 0.05
level.
Keywords: The role of the executive, improve the quality of education of the child development center

บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช 2554 บัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ตาม มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐ
จะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย และ ตามมาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดา นสั ง คม การสาธารณสุ ข การศึ ก ษา และวั ฒ นธรรม (รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย, 2550, หน า 15)
ดังตอไปนี้ ขอ 1 คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริม
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ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตอง
สงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได ขอ 3 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุ กระดับและทุก
รูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทยมีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (2559, สื่อออนไลน) มีนโยบายเรงดวน ในการบริหารจั ด
การศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558 5 ขอ คือ 1) การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะตองยึดหลักการมีสวนรวม
การกระจายอํานาจ และความตองการของทุกภาคสวนในสังคม 2) การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะตอง
ใหความสําคัญกับการสรางความเทาเทียมและเปนธรรม เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมไดมีโอกาสเขาถึง
องคความรูไดโดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกตใชองคความรูในการดําเนินชีวิตไดอยางตอเนื่อง 3) การ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูให
มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และปลูกฝงคุณธรรม การ
สรางวินัย ปลูกฝงอุดมการณความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ 4) การ
สงเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการสรางเสริมให
วิ ช าชี พ ครู เป น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ในสั ง คม เป น บุ ค ลากรที่ ไ ด รับ การยกย อ งว า เป น แบบอย า งที่ ดี ใ นเรื่ อ งคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอดความรูที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู ตลอดจนมี
ฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบัน 5) การบริหารและการปฏิบัติ
ราชการกระทรวงในทุกระดับ จะตองใหความสําคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันและประสานสอดคลองกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
งานดานการศึกษาที่ถูกตอง รวดเร็ว และตรงกับความตองการของสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หนา 2) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 กําหนดให “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน
ที่มีอํานาจหนาที่ หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการ ศึกษา และมาตรา 18 กําหนดวา การจัดการศึกษาปฐมวัยใหจัดใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงเปน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาปฐมวัยตามกฎหมาย เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ
สังคมและสติปญญา โดยการจัดกิจกรรมหรือประสบการณเรียนรู ใหเหมาะสมและเต็มศักยภาพของเด็กแตละวัย”
ซึ่งมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ เพื่อใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ (กอนประถมศึกษา)
และเพื่อขยายบริการแกชุมชนสงบุตรหลานเขารับการพัฒนาความพรอมทุกดาน ๆ เพื่อเตรียมไปสูการเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตามวัย โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในฐานะที่เปน
สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ให มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกฎหมายและแนวทาง ตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2551)
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ทั้งนี้ ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังมีบทบาทหนาที่ในการเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนใหเปนบุคคลที่ใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องสามารถคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน รักเพื่อนมนุษย รัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกลและมีจิตใจเปนกลาง ในการจัดการเรียนการสอนให
นักเรียน ครูผูสอนจะตองปรับปรุงพัฒนาทักษะและประสบการณในการสอนใหสอดคลองกับความสามารถ ความ
สนใจ ความตองการ และเจตคติของผูเรียน โดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง เนนกระบวนการเรียนรูใหสามารถเรียนรู
เปนเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องและนําไปใชในการสรางและเตรียมทรัพยากรมนุษย ใหประเทศมีคุณภาพที่เหมาะสม
และสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งผูบริหารจะตองกําหนดกลยุทธ โดย
เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองมากยิ่งขึ้น ผูบริหารจะตองเรงรัด
พัฒนาครูอยางเปนระบบและตอเนื่อง ใหเปนผูที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะใหการศึกษาอบรมพัฒนาเยาวชนของชาติ
ในฐานะที่เปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญตอประเทศชาติ ผูบริหารจึงเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะนํา
องคกรสูการเปลี่ยนแปลง เพราะผูบริหารจะตองเปนผูนํา และเปนผูสรางขวัญกําลังใจใหครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนการสอน ใหผูเรียนเกิดลักษณะนิสัยที่ตองการในโลกยุคไรพรมแดน ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะตอง
ทบทวนบทบาทและภารกิจหนาที่ของตนเองในสังคมยุค "โลกาภิวัฒน" เพื่อการเปนผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสู
ความเปนสากลอยางแทจริง ผูบริหารควรมีลักษณะของผูนําแบบประชาธิปไตย ใหความสําคัญ ใหเกียรติและเคารพ
ในศักดิ์ศรีของผูรวมงาน ยอมรับและเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นรวมแกปญหาและรวมตัดสินใจ เปนผูมี
วิสัยทัศน มีความเชื่อมั่น เห็นคุณคาของตนเองและผูรวมงาน ซื่อสัตย จริงใจ มีความสามารถกระตุน และจูงใจใหเกิด
ความรักและความผูกพันในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดเล็งเห็นความสําคัญยิ่งในการ
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จึงไดมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย กําหนดใหเด็ก
ปฐมวัยไดรับการสงเสริม พัฒนา การและเตรียมความพรอมทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และลักษณะอัน
พึงประสงค มีความรู ความสามารถตามหลักวิชาการ เต็มตามศักยภาพ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบ
วินัย จึงไดสงเสริม สนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการตามมาตรฐานทั้ง 6 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) ดานวิชาการ 5) ดาน
การมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และใหมีภารกิจการ
บริหารออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารงาน
บุคคล และ 4) ดานการบริหารงานทั่วไป โดยยึดหลักการจัดการศึกษา เนนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนา
ระบบการจัดการเรี ยนการสอน ทั้ ง 4 ดาน ผู ศึก ษาซึ่ งเปน นักวิ ชาการศึก ษา ปฏิบัติ หน าที่ ดานการจั ดการศึ กษา
เทศบาลตําบล ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ ซึ่งมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในอําเภอเชียงของ จํานวนทั้งสิ้น 36 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอยูในสังกัดเทศบาลตําบล 7 แหง และสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล 1 แหง ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในอําเภอเชียงของ เพื่อสะทอนใหผูบริหารไดทราบถึงบทบาทในการบริหารงาน
ดานตาง ๆ อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองใหสอดคลองกับยุคปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของตนเอง และเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอันจะสงผลดีตอคุณภาพการศึกษาในระดับทองถิ่น ตลอดจนถึงระดับชาติใหมีประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตอบทบาทของผูบริหารในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการสอน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
สถานภาพ
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- ต่ํากวา 35 ป
- 35–45 ป
- มากกวา 45 ป ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
- ต่ํากวาปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- สูงปริญญาตรี
4. ประสบการณสอน
- 1–5 ป
- 6-10 ป
- 10 ปขึ้นไป

ตัวแปรตาม
บทบาทของผูบริหารในด านภารกิจ 4 งาน
ของการบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
1. ดานการบริหารงานวิชาการ
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ
3. ดานการบริหารงานบุคคล
4. ดานการบริหารงานทั่วไป

สมมุติฐานการวิจัย
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาทของผูบริหาร ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาทของผูบริหาร ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาทของ
ผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05
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4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณในการสอนที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดง
บทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการแสดงบทบาท
ของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณสอน กลุมเปาหมายที่ใชในการ
วิจัย ไดแก ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 36 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แยกตาม
สังกัดเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล 7 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 1
แหง รวมจํานวน 110 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีลักษณะเปนแบบสอบถามความคิดเห็นครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอคําถามที่มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณสอน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระดับการแสดงบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แบงตาม
ภารกิจงาน 4 งาน ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 คือ 1) ดานการบริหารวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล
และ 4) ดานการบริหารทั่วไป เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (ศิริวรรณ เสรี
รัตน และคณะ 2541, หนา 167)
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูบริหารแสดงบทบาทนั้นในระดับดีมาก
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูบริหารแสดงบทบาทนั้นในระดับดี
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูบริหารแสดงบทบาทนั้นในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูบริหารแสดงบทบาทนั้นในระดับนอย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูบริหารแสดงบทบาทนั้นในระดับควรปรับปรุง

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา
1. ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และ
ประสบการณสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 90.6 และ เปนเพศชาย รอย
ละ 9.4 และอายุสวนใหญอยูในชวง 35-45 ป คิดเปนรอยละ 42.5 อายุ มากกวา 45 ปขึ้นไป รอยละ 32.1 และมีอายุ
ต่ํากวา 35 ป รอยละ 25.5 ระดับการศึกษาสวนใหญ เปน ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 73.6 ระดับสูงกว า
- Proceedings -

1190

ปริญญาตรี รอยละ 19.8 และระดับตํากวาปริญญาตรี รอยละ 6.6 มีประสบการณสอน 6- 10 ป คิดเปนรอยละ
50.9 ประสบการณสอน 10 ป ขึ้นไป รอยละ 36.8 และมีประสบการณสอน 1-5 ป รอยละ 12.3 ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา บทบาทของผูบริหาร ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ภาพรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวาทุกดานผูบริหารมีบทบาทในระดับดี
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารงานทั่วไป ดานบริหารงานวิชาการ และดาน
บริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ ซึ่งมีผลการดําเนินการเปนรายดาน ดังนี้
2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลว พบวาทุกขอมีคาเฉลี่ยในระดับดี โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานบริหารวิชาการ คือ ขอที่มีผลการ
ประเมินสูงสุด คือ ผูบริหาร สงเสริม สนับสนุน และใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา การดําเนินงานทางการศึกษา
มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ วางแผน การบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ชัดเจน สวนขอที่มีคา เฉลี่ย
ต่ําสุดในดานการบริหารงานวิชาการ คือ ผูบริหารใหความสําคัญดานการวัดประเมินผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให
เปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด เห็นไดวาผูบริหารไมใหความสําคัญกับ
การวัดประเมินผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาที่ควร เนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมุงเนนที่สภาพความเปนอยู
และความปลอดภัย และเนนการชวยเหลือตนเองและการอยูรวมกัน มากกวาการวัดผลจากการเรียนรูจากตํารา และ
เด็กเล็กไมไดมีมาตรฐานการเรียนรูเหมือนเด็กประถมวัยที่ตองมีการสอบวัดผล
2.2 ดานการบริหารงบประมาณ พบวา โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
แลว พบวาทุกขอมีคาเฉลี่ยในระดับดี โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานบริหารงบประมาณ คือ ผูบริหารมุงเนนการ
เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณใหมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความ
คลองตัว ตรวจสอบ ติดตาม ควบคูกับความโปรงใสที่สามารถตรวจสอบไดจากผลสําเร็จ ของงานและทรัพยากรที่ใช
ไป สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดในดานการบริหารงานงบประมาณ คือ ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดทําบัญชีการเงิน
การรายงานการใชงบประมาณ จากผลการวิจัย เห็นไดวาผูบริหารจะมีเนนการตรวจสอบ ติดตาม จากผลงานที่เกิด
จากการใชงบประมาณ วาเกิดความคุมคามากนอยแคไหน โดยไมสนใจระบบการจัดทําบัญชีการเงินที่ถูกตอง ซึ่งอาจ
เกิดจากความไมชัดเจนในระบบการเงินบัญชีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ซึ่ง
แทจริงแลวระบบการจัดทําบัญชีงบประมาณมีความสําคัญมาก ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความคุมคาของการจัดสรร
งบประมาณ ความโปรงใส และประโยชนที่เกิดกับเด็ก ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญในเรื่องนี้มากขึ้น จึงจะสงผลใน
การพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
2.3 ดานการบริหารงานบุคคล พบวาโดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวาทุกขอมีคาเฉลี่ยในระดับดี โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานการบริหารงานบุคคล คือ ผูบริหารสงเสริมใหปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพรวมถึงวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
สวนขอที่มีค าเฉลี่ยต่ําสุ ดในดานการบริหารงานบุคคล คื อ ผูบริหารสรางขวัญ และกําลังใจแกขาราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยการยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู มี ผ ลงานดี เ ด น และมี คุ ณ งามความดี ผู บ ริ ห ารจึ ง ควรให
ความสําคัญในการสรางขวัญ กําลังใจแกผูปฏิบัติงาน ดานการจัดการศึกษา เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหดี
มีมาตรฐาน สงผลตอการพัฒนาเด็กนักเรียน และเพื่อ ใหผูปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพที่ตนปฏิบัติอ ยู
ยิ่งขึ้นไป
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2.4 ดานการบริหารงานทั่วไป พบวา โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวาทุกขอมีคาเฉลี่ยในระดับดี โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานการบริหารทั่วไป คือ ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกับเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกระดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดในดานการบริหารงานทั่วไปคือ ผูบริหารมีบทบาทในการจัดระบบการบริหารงาน มีการพัฒนาองคกร พัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานผลการดําเนินงาน และมีระบบควบคุมภายใน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เห็นไดวา
ผูบริหารอาจไมมีความเขาใจในระบบการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางแทจริง ไมทราบวาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กควรมีระบบการควบคุมภายใน เชนเดียวกับหนวยงานเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่ตนปฏิบัติหนาที่
บริหารจัดการอยู ดังนั้นผูบริหารควรนําระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของตนมาปรับใชในการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของตน เพื่อการพัฒนา ใหมากกวาเดิม
3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณสอน ดังนี้
3.1 จําแนกตาม เพศ ผลการประเมินของเพศชายพบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานที่มีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ ดานการบริหารงานบุคคล ผลการประเมินของเพศหญิง
พบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ
ดานการบริหารงานบุคคล
3.2 จําแนกตามอายุ ผลการประเมินความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุ ต่ํากวา 35
ป พบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีผลการประเมินระดับสูงสุด
คือ ดานการบริหารงานทั่วไป ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุ 35-45 ป พบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูใน
ระดับดี ดานที่มีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ ดานการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ
มากกวา 45 ป ขึ้นไป พบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี ดานที่มีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ ดานการ
บริหารงบประมาณ
3.3 จําแนกตามระดับการศึกษา ผลการประเมินความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี พบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีผล
การประเมินระดับสูงสุด คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี ดานที่มีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ ดานการบริหารงานทั่วไป ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี พบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ ดานการบริหารงานบุคคล
3.4 จําแนกตามประสบการณสอน ผลการประเมินความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ
สอน 1-5 ป พบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีผลการประเมิน
ระดับสูงสุด คือ ดานการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณสอน 6-10 ป พบวา ผล
การประเมินโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณสอน 10 ป ขึ้นไป พบวา ผลการประเมินโดย
รวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ ดานการบริหารงานบุคคล
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สรุปผลการศึกษา
1. ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และ
ประสบการณสอน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครู และผูดูแลเด็ก ซึ่งเปนเพศหญิง มีอายุ ระหวาง 35-45
ป การศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญมีประสบการณในการสอน 6-10 ป
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนกตามภารกิจ 4 ดาน คือ
ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ใน
ภาพรวมทุกดานอยูในระดับดี โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ
3. ผลการเปรียบเทียบการแสดงบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณสอน พบวา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศ อายุ และประสบการณสอน ที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ไมแตกตางกัน แตครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
แสดงบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง บทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามประเด็นตาง ๆ ปรากฏผลดังนี้
1. ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และ
ประสบการณสอน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครู และผูดูแลเด็ก ซึ่งเปนเพศหญิง มีอายุ ระหวาง 35-45
ป การศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญมีประสบการณในการสอน 6-10 ป
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนกตามภารกิจ 4 ดาน ดังนี้
2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ จากการศึกษา พบวา โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับดีทุกขอ โดยเฉพาะ
ผูบริหาร สงเสริม สนับสนุน และใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา การดําเนินงานทางการศึกษา มีการกําหนด
แนวทางปฏิบัติ วางแผน การบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ชัดเจน จะเห็นไดวาบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาที่เกี่ยวกับงานวิชาการ จะตองเกี่ยวของกับการมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น และเปดโอกาส ใหผูที่
เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมแสดงความคิด เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาการจัดการศึกษา ใหความสําคัญ และ
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา หลักสูตรทองถิ่น และกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับบริบทของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหความสําคัญกับการวิจัยในชั้นเรียน และสงเสริมงานวิจัยทางการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อยางตอเนื่อง สนับสนุน สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและพัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการนิเทศก กํากับ
ติดตาม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ ผูบริหารควร
ใหความสําคัญดานการวัดประเมินผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญปภา ศรีผดุง (2556, สื่อออนไลน) ที่ไดศึกษา เรื่อง
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สภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ในดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร เห็นไดวา ผูบริหารทองถิ่น มีการ
จัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ มีการบริหารจัดการภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเปนไปตามความตองการของชุมชน มีการจัดทําหลักสูตรแผนการจัดประสบการณไดตามความเหมาะสม มี
การประเมินระหวางการดําเนินการใช หลักสูตร มีกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการ
ใชสื่อและแหลงเรียนรูสอดคลองกับหนวยการเรียนรู นอกจากนี้ จากการศึกษาของ ผุสดี ศรีเพ็ญ และนันทิยา นอย
จันทร (2557, สื่อออนไลน) ศึกษา เรื่อง การศึกษาสภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลทานั่ง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พบวา ประชากรที่ใชในการศึกษาคือผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทานั่ง เห็นวา ดานที่มีสภาพการ ดําเนินงานนอยที่สุด ไดแกดานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร ซึ่งควรมีการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการใหไดมาตรฐาน เพื่อพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาตอไป
2.2 ดานการบริหารงบประมาณ จากการศึกษา พบวา โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับดี โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดในดานบริหารงบประมาณ คือ ผูบริหารมุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การจัดการงบประมาณใหมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความคลองตัว ตรวจสอบ ติดตาม ควบคูกับความ
โปรงใสที่สามารถตรวจสอบไดจากผลสําเร็จ ของงานและทรัพยากรที่ใชไป ซึ่งในดานงบประมาณ ถือไดวาเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนา และสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครู บุคลากร
ทางการศึ ก ษา และผู เ กี่ ย วข อ งทางการศึ ก ษา ขององค ก รปกครองท อ งถิ่ น แต ล ะแห ง จะทราบแหล ง ที่ ม าของ
งบประมาณ และการจัดสรรทางการศึกษา มากกวาบุคคลภายนอกที่เห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณ
มากมาย เพียงพอที่จะดําเนินการพัฒนาทุกดาน ทั้งนี้ขึ้นกับการบริหารจัดการของผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ วันเพ็ญ ทะนนท, พฐา สุวรรณรัตน และสุทธารัตนศักดิ์ (2556, สื่อออนไลน) ศึกษาเรื่อง การศึกษาศักยภาพการ
จัดการศึ กษาสํา หรับเด็ก ปฐมวัย ในศูนย พัฒนาเด็กเล็กขององค การบริห ารสวนตําบลในเขตอํา เภอพาน จังหวั ด
เชียงราย ในสวนที่เปนปจจัยสําคัญตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ผูปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาและผูปกครองเด็กเล็กมีความคิดเห็นแตกตางกัน ในศักยภาพของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากการไดปฏิบัติงาน การคลุกคลีและสัมผัสกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในทุก
ดานสงผลใหทราบถึงศักยภาพและปญหาในการดําเนินงานไดชัดเจน แตกตางจากความคิดเห็นของผูปกครอง ที่พบวา
องคการบริหารสวนตําบลมีศักยภาพมากกวา ดังนั้นเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูปกครองและชุมชน และเพื่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการทางการศึกษาที่แทจริง ผูบริหารตองใหความสําคัญดานงบประมาณทางการศึกษาอยางมาก
ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได
2.3 ดานการบริหารงานบุคคล จากการศึกษา พบวา โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับดี โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดในดานการบริหารงานบุคคล คือ ผูบริหารสงเสริมใหปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพรวมถึง
วินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล (สุจริต
ยุ ติ ธ รรม การใช ร ะบบคุ ณ ธรรม การรั บ ฟ ง ป ญ หา การระดมการมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารและการปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ) มีสวนรวมในการวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น กําหนด และสรางขวัญและกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกยองเชิดชู
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เกียรติผูมีผลงานดีเดนและมีคุณงามความดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ทนงศักดิ์ ปกโคทานัง และจีรวัฒน เจริญ
สุข (2557, สื่อออนไลน) ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกดํา
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปรียบเทียบ และรวบรวมขอเสนอแนะ การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกดํา พบวา ระดับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแกดํา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ในดานบุคลากร และการบริหารจัดการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
สงเสริมใหครูผูสอนไดเขาศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และมีการสงเสริม การพัฒนา
ตนเองของครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดนําความรูมาพัฒนาตนและพัฒนางานอยางตอเนื่อง ซึ่งเห็นไดวา
ผูบริหารควรใหความสําคัญในการบริหารจัดการดานบุคลากรที่เกี่ยวของทางการศึกษา มีการสงเสริม สนับสนุน ยก
ยอง เชิดชูเกียรติผูกระทําคุณงามความดี สรางขวัญ กําลังใจในการทํางานใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เปนแรงบันดาลใจในการทํางาน ตอไป
2.4 ดานการบริหารทั่วไป จากการศึกษา พบวา โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับดี โดยขอที่มีคา เฉลี่ย
สูงสุดในดานการบริหารงานทั่วไป คือ ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กรวมกับเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกระดับ สงเสริม สนับสนุนประชาสัมพันธงานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สงเสริมการพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล สารสนเทศเพื่อการบริการและประชาสัมพันธ สรางความเขาใจที่
ตรงกัน และสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ดังนั้น ผูบริหารมีความจําเปนที่จะตองมีการประชาสัมพันธการบริหาร
จัดการองคกรของตน เพื่อสรางความเขาใจใหแกผูปกครองและชุมชน สรางสัมพันธไมตรี กับผูมีสวนเกี่ยวของทางการ
ศึกษาทุกภาคสวน ใหเขามามีสวนชวยเหลือ สนับสนุน ในการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กหรือสถานศึกษาที่อยูภายใตการกํากับดูแลของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สกุณา ชนะศึก และชัยยนต
เพาพาน (2556, สื่อออนไลน) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา ในดาน
การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนอยูในระดับมาก ชุมชนมีสวนรวม ในการกํากับดูแลดานโภชนาการ และ
ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย มีสวนชวยดูแลความสะอาดเรียบรอยภายในหองเรียนและการจัด
สภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู ของเด็ก และสอดคลองกับการศึกษาของ สุนีรัตน อุปพรรณ, วรวรรณ อุบลเลิศ
และอนุสรณ ถูสินแกน (2557, สื่อออนไลน) ศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบวา ชุมชนขาดความเขาใจในการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา เพราะเขาใจวาเปนหนาที่ของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และครู
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตอการแสดงบทบาทของผูบริหาร
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณสอน ดังนี้
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาทของ
ผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม ทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน
3.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาทของผูบริหาร
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม ทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน
3.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาท
ของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในดานบริหารงานบุคคล และดาน
บริหารงานทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.4 ครู และบุค ลากรทางการศึก ษา ที่ มีประสบการณสอนแตกตางกั น มีค วามคิ ดเห็น ตอการแสดง
บทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม ทั้ง 4 ดาน ไมแตกตาง
กัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้
จากผลการวิจัยพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ในการบริหารงานทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูบริหารควรใหความสําคัญในดานการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการศึกษาใหมากกวาเดิม และควรอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณทางการศึกษาในอันดับแรก ๆ
2. ตองมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเปนระบบ มีกระบวนการบริหารงานที่รัดกุม มีการจัดทําบัญชี
เอกสาร การเงิน งบประมาณ เปนลายลักษณอักษร ถูกตอง ตามหลักเกณฑ สามารถตรวจสอบได เพื่อความโปรงใส
ในการบริหารดานงบประมาณ และเกิดการพัฒนาทางการศึกษาอยางแทจริง
3. ผูบริหาร ครู และบุคลากร ที่มีสวนเกี่ยวของในกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทุกคน ทุกฝาย
ตอ งร วมมือ กัน เพื่ อ หาแนวทางในการสรรหางบประมาณเพิ่ มเติม เชน การขอรั บการสนั บสนุ นงบประมาณจาก
หนว ยงานอื่น หรื อองค กรการกุศ ลต าง ๆ เพื่อนํ างบประมาณที่ไ ดม าพั ฒนาศู นยพั ฒนาเด็ก เล็ กให มีคุ ณภาพ ได
มาตรฐาน และตอบสนองความตองการของชุมชน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหาร ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีการจัดการศึกษาแบบเดียวกันนี้
เพื่อใหเกิดความหลากหลายและนําผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาตอไป
2. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของกลุมประชากรอื่น ๆ เชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสะทอนภาพความหลากหลายในความมุงหวังและคาดหวังของบุคคลภายนอก

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จ สมบูรณได โดยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.นันทิมา นาคาพงศ
อาจารย ที่ป รึ ก ษาการค น คว า ด ว ยตนเอง ที่ ก รุ ณ าให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และข อ เสนอแนะต า ง ๆ ตลอดจนแก ไ ข
ขอบกพรอง เพื่อใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ มีความถูกตองสมบูรณ ผูศึกษารูสึกขอบคุณ และซาบซึ้งใน
ความกรุณาของทาน จึงขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณ
ผูเชี่ยวชาญ นายสมเกียรติ บุดดี นายมานพ วรรณสาร และนายนรินทร ตุมเบ็ญ ที่กรุณาเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา
ตลอดจนตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหง ที่ใหความอนุเคระหในการทดลองใชเครื่องมือและให
ขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ขอบคุณสําหรับกําลังใจ และการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อน ๆ ทุกคน ที่
ไดรวมกันศึกษา และมีน้ําใจเอื้อเฟอ แบงปน และชวยเหลือกัน ในการแกปญหาตาง ๆ ทําใหผูศึกษาสามารถทํางานจน
สําเร็จลุลวงได ประโยชนอันใด ที่ไดรับจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ขอมอบใหเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู
อาจารยและผูมีพระคุณทั้งหลาย ที่อบรมสั่งสอนและใหโอกาสแกผูศึกษาคนความาจนบัดนี้
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของ
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
กลุมยอยที่ 2
THE ROLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS ON THE PROMOTION OF THE 21ST
CENTURY SUPPORT SYSTEM IN THE 2ND SUB GROUP, SECONDARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 36
ศุภวัจน พรมตัน 1*และ นันทิมา นาคาพงษ2
7

Supawat Promtun1* and Nanthima Nakapong2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุน
การศึกษาของศตวรรษที่ 21 และเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุน
การศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จากการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรยามาเน (Yamane) จํานวน
212 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมระบบ
สนั บสนุน การศึ กษาของศตวรรษที่ 21 สถิติ ที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก ค าความถี่ ค าร อยละ คาเฉลี่ย ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและใชวธิ ีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova)
ผลการศึกษาพบวา
1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานมาตรฐานในศตวรรษที่
21 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 และ ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ตามลําดับ
โรงเรี ย นขนาดกลาง โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อพิ จารณาเป นรายด าน พบว า ทุ ก ด า นอยู ใ นระดั บ มาก
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดาน
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มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 ดานการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
และ ดานการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ตามลําดับ
โรงเรียนขนาดใหญ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานมาตรฐานใน
ศตวรรษที่ 21 ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 และดาน
การพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอย
ที่ 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนเมื่อทดสอบความแตกตางระหวางกลุม พบวา ทุกดานไมมีความแตกตางกัน
คําสําคัญ: บทบาทผูบริหารสถานศึกษา ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21

Abstract
This study was intended to study the knowledge management of educational personnel measures to
Quality Classroom educational opportunity expansion schools in pong district, under Phayao primary educational
service area office 2. 2016. This population was the 155 supporting administrators teacher and educational
personal of educational opportunity expansion schools in pong district, under Phayao primary educational service
area office 2. Tool used in this study was questionnaire measure assessing the five level statistics used in data
analysis were percentage, frequency mean and standard deviation.
The results were found that overall and seven strategies the knowledge management of educational
personnel measures to Quality Classroom educational opportunity expansion schools in pong district, under
Phayao primary educational service area office 2. 2016 were categorized in high level in all aspects ranged from
highest to the lowest respectively by knowledge organization, knowledge codification and refinement, knowledge
sharing, knowledge identification, knowledge access, knowledge creation and learning.
The problems and suggestions was found that teacher and educational personal, lack of the knowledge
management to quality classroom including learning, knowledge creation and knowledge access which Phayao
primary educational service area office 2 should supporting teacher and educational personal to awareness with
goals and developing quality classroom knowledge and planning..
Keywords: Knowledge Management, Quality Classroom

บทนํา
การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ มีบทบาทโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
เหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการในการใชกําลังคนของประเทศ การศึกษาจึงเปนปจจัยหลักที่
สําคัญตอการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรมีความสอดคลองและเหมาะสม
กับสภาพบริบทรอบดานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดใหมภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หนา6) โดยกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่
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21 ซึ่งเปนยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน (The Globalization) สงผลตอการปรับตัวใหทัดเทียมและเทาทันกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบดาน การเสริมสรางองคความรู (Content Knowledge) ทักษะ
เฉพาะทาง (Specific Skills) ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Expertise) และสมรรถนะของการรูเทาทัน (Literacy) จึงเปน
ตัวแปรสําคัญที่ตองเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนในการเรียนรูในยุคสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556, หนา 1) เนื่องจากความกาวหนาของการศึกษาและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ที่
มีมากกวาศตวรรษที่ผานมาขอมูลขาวสารเพิ่มปริมาณขึ้นแบบทวีคูณ การเรียนรูจึงไมสามารถเรียนแตเนื้อหาวิชาได
อีกตอไป การเรียนการสอนจึงควรที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดอยางสรางสรรคและไดคิดอยางเขาใจ โดยสังเกตจาก
การเปลี่ยนแปลงทางการเรี ยนรูที่ไ มใชก รอบตํา ราหรือ หองสมุ ดเทานั้ น แต พัฒนาข อมูลขา วสารทางการสื่อสาร
ออนไลนและการเชื่อมตอขอมูลทั่วโลก การศึกษาจึงควรรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนเรียนรูสื่อตาง ๆ ไดอยางสรางสรรคและเปนอิสระภายใตกรอบของการเรียนรูที่เหมาะสม ซึ่งตองยอมรับวา
เทคโนโลยีตาง ๆ เขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนปจจุบันมากขึ้นทั้งคอมพิวเตอรโทรศัพทมือถือ และสื่อออนไลนตาง ๆ
เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยในการติดตอ และรับข อมูลขาวสาร ซึ่ง ศตวรรษที่ผานมาการมุงเนนเรื่อ ง
วิทยาการความรูในเนื้อหาสาระทางวิชาการทําใหมนุษยแขงขันเรื่องการเรียนมากกวาความสุขและสุขภาพ จนทําให
ขาดทักษะในการดํารงชีวิตไป ในศตวรรษที่ 21 จึงหันกลับมาใหความสําคัญกลับความสุขของชีวิต โดยมุงเนนทักษะ
การเรียนรูทางสังคมเพื่อใหมนุษยมีทักษะการอยูรอดในสังคมมากยิ่งขึ้น ลดการแขงขันแตปรับเปนการชวยเหลือเพื่อน
มนุษยดวยกันเพื่อความยั่งยืนของสังคม ซึ่งทําใหทักษะในการดํารงชีวิตที่มีความจําเปนมากขึ้น การเรียนรูที่ผานมา
เปนการเรียนรูในเอกสาร ตํารา ทฤษฎีตางๆ โดยผูเรียนไมสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับชีวิตประจําวันได ดังนั้น
การเรีย นรูใ นศตวรรษที่ 21 จึงมุ งเน นให ผูเรี ยนนํ าทัก ษะการเรีย นรูใ นหอ งเรี ยนนํ าไปประยุกต และบูรณาการกั บ
ชีวิตประจําวันเกิดเปนทักษะของชีวิตเพื่อการดํารงอยูในสังคมโลกได (ไพโรจน โองตั๋ว และคณะ, 2556, หนา 2)
จากผลการจัดอันดับของเวิลดอีโคโนมิคฟอรั่ม (World Economic Forum: WEF) World Economic Forum ตาม
รายงานประจําป ชื่อวา Global Competitiveness Report 2014-2015 ที่ไดเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแขงขัน
ไดของประเทศตาง ๆ ที่เลือกมาศึกษารวม 144 ประเทศ ผลโดยสรุปปรากฏวาขีดความสามารถในการแขงขันไดของ
ไทย อยู เปนอัน ดับที่ 31 ของโลก และเปนอัน ดับ 3 ของอาเซียน ตามหลัง สิงคโปรซึ่งอยู อันดับ 2 ของโลก และ
มาเลเซีย อันดับ 20 แตเมื่อพิจารณาเฉพาะดัชนีดานการศึกษาแลว พบวามีความนาวิตกเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
คุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยูที่อันดับ 7 ของอาเซียน และคุณภาพของระบบอุดมศึกษา อยูที่อันดับ 8
จากทั้งหมด 10 ประเทศ สงผลใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตองเรงหามาตรการที่จะยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของไทยใหพัฒนาขึ้น และใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สรางทักษะที่
เหมาะสมและจําเปนตอสถานการณในโลกปจจุบันแกผูเรียนอยางยั่งยืน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2557, หนา 1) เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีจุดเนนดาน
ผูเรียน ที่มุงหวังใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล ไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะ
แนว ทั้งโดยครูและผูประกอบอาชีพตาง ๆ ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบสัมมาชีพใน
อนาคต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติในกลุมสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3
มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ไดรับการ
สงเสริม และพัฒนาเต็มศัก ยภาพ ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูต ร
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และอั ต ลั ก ษณ แ ห ง ตน รวมทั้ ง ได รั บ การส ง เสริ ม ให มี เ ป น เลิ ศ ด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี พื้ น ฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผานมา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเพื่อเรงพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตร และการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งในการเรียนรูของ
ผูเรียน เพื่อสรางความพรอมของผูเรียนในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แตการดําเนินงานยังไมเปนปรากฏผลชัดเจน
ทั้งนี้จากรายงานผลการดําเนินงานตามจุดเนนการพัฒนาผูเรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552–2561) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา คาคะแนนความสําเร็จในการขับเคลื่อน
นโยบายดังกลาวของสถานศึกษา ยังไมพบวามีแนวโนมที่สูงขึ้นหรือลดลงแตอยางใด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึง
ตองหาแนวทางในการสงเสริมการจัดการศึกษาโดยการรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนผูที่
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีทักษะในการเรียนรูเพื่อใชในการดํารงชีวิตอยูในสังคมตอไป
การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองตอการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่
21 นั้น ผูบริหารมีบทบาทสําคัญจะสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานการกําหนดมาตรฐาน
ดานหลักสูตร ดานการวัดและประเมินผล ดานผูสอน และดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรู ตามตัวแบบของภาคี
เครือขายภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (Model of Partnership for 21st Century Skills) สวนที่ 2 ระบบสนับสนุน
การศึกษาของศตวรรษที่ 21 (21st Century Support Systems)
จากความสําคัญการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
บทบาทของผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต อ การส ง เสริ ม ระบบสนั บ สนุ นการศึ ก ษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรี ย นในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 เพื่อใชเปนขอมูลในการสงเสริมบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาตอการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 และเปนแนวทางในการพัฒนาผูสอนและผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจั ย นี้มี วั ต ถุป ระสงค 1. เพื่ อศึ ก ษาบทบาทของผูบ ริ ห ารสถานศึก ษาในการส งเสริ มระบบสนับ สนุ น
การศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 2. เพื่อ
เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
สมมติฐานของการวิจัย
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในระดับที่ 0.05
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน
ขนาดของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุมยอยที่ 2
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนขนาดกลาง
3. โรงเรียนขนาดใหญ

ตัวแปรตาม
บทบาทของผูบ ริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบ
สนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21
1. ดานมาตรฐานในศตวรรษที่ 21
2. ดานการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21
4. ดานการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
5. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

วิธีการศึกษา
การศึก ษาบทบาทของผูบ ริห ารสถานศึ กษาต อการสง เสริม ระบบสนั บสนุ นการศึก ษาของศตวรรษที่ 21
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 มีเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ
แบบสอบถามมีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check list) แบบสอบถามแบบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ และแบบคําถามปลายเปด สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
ทดสอบเอฟ (F–test) วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova)
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 451 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอ
การสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
36 กลุมยอยที่ 2 แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check list) โดยสอบถามเกี่ยวกับ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ ในการปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของ
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นขอเสนอแนะ เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมระบบสนับสนุน
การศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 เปนแบบ
คําถามปลายเปด
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดาํ เนินการเก็บขอมูล ตามลําดับดังนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูอ ํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกใหผูบริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 อันเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้จํานวน 212 ชุด และกําหนดขอรับคืน
ภายใน 15 วัน
3. ผูวิจัยรับแบบสอบถามจากผูบริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดวยตนเอง
4. ผูวิจัยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 1 เดือน
5. ผูวิจัยตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเพื่อหาคาสถิติ ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยมีกระบวนการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชดังนี้
1. สถานภาพสวนตัวของครูผูสอน เสนอขอมูลโดยหาคาความถี่และรอยละ
2. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 โดยใชสถิติ
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D )
3. เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21
โรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ดวยวิธีทดสอบเอฟ (F-test)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบเอฟ (F–test) วิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายความเรียง

ผลการศึกษา
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานมาตรฐานใน
ศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานการพัฒนาทางวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 และ ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ตามลําดับ
โรงเรียนขนาดกลาง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดาน
มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 ดานการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
และดานการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ตามลําดับ
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โรงเรียนขนาดใหญ โดยรวมอยูใ นระดั บมาก เมื่อ พิจารณาเป นรายดาน พบวา ทุกด านอยู ในระดับมาก
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดาน
มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานการประเมินทักษะในศตวรรษที่
21 และดานการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบ
สนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2
จําแนกตามขนาดโรงเรียนเมื่อทดสอบความแตกตางระหวางกลุม พบวา ทุกดานไมมีความแตกตางกันกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลการศึกษา
ในการอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษา
ของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 มีประเด็นอภิปราย
ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาพบว า บทบาทของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการส ง เสริ ม ระบบสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของ
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 โดยรวมทั้ง 5 ดาน
อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร คือ ผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 39 ที่ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการ ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยอํานาจหนาที่ดังกลาวนี้ ทําใหบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาครอบคลุมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ดาน ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอวาดวยการ
ปฏิรูประบบการศึกษาไทย โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒ นาประเทศไทย (ทีดีอารไอ, 2557, หนา 6) ไดเสนอแนว
ทางการปฏิรูประบบการศึกษาวาตองดําเนินการรวมกันใน 5 ดาน อันไดแก การปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรียนรูและ
เทคโนโลยี การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน การปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครู การปฏิรูประบบ
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา
2. ผลการศึ ก ษาพบว า บทบาทของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษาในการสง เสริม ระบบสนับ สนุน การศึ ก ษาของ
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดาน มาตรฐานใน
ศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21
ซึ่งเปนยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน สงผลตอการปรับตัวใหทัดเทียมและเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบท
ทางสังคมในทุกมิติรอบดาน การเรียนการสอนจึงควรที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดอยางสรางสรรคและไดคิดอยาง
เขาใจ ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนดานทักษะ ความรูและความเชี่ยวชาญที่
เกิดกับผูเรียน สนับสนุนการสรางความรูความเขาใจในการเรียนในเชิง สหวิทยาการระหวางวิชาหลักที่เปนจุดเนน
มุงเนนการสรางความรูและเขาใจในเชิงลึกมากกวาการสรางความรูแบบผิวเผิน ยกระดับความสามารถผูเรียนดวยการ
ใหขอมูลที่เปนจริง ใชสื่อหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพจากการเรียนรูในสถานศึกษา การทํางานและในการดํารงชีวิต
ประจําวัน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายและสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได โดยใชหลักการวัดและ
ประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ บุษยพรรณ พรหมวาทย (2558, หนา 87) ซึ่ง
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
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ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 พบวา การพัฒนาทักษะการเรี ยนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยรวม มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก
3. ผลการศึ กษาพบวา บทบาทของผู บ ริห ารสถานศึ กษาในการสง เสริ มระบบสนั บสนุ นการศึ กษาของ
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดานการประเมินทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินงานตามจุดเนน
พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552–2561) มุงเนนประเด็นหลักใน
การศึกษาและเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ สมรรถนะที่จําเปนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ผูบริหารจึงตอง สรางความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใชแบบทดสอบ
มาตรฐานสําหรับการทดสอบยอยและทดสอบรวมสําหรับการประเมินผลในชั้นเรียน นําประโยชนของผลสะทอนจาก
การปฏิ บั ติ ข องผู เ รี ย นมาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขงาน ใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ ยกระดั บ การทดสอบวั ด และประเมิ น ผลให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด สรางและพัฒนาระบบแฟมสะสมงาน (Portfolios) ของผูเรียนใหเปนมาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่ง
สอดคลองกับ แนวคิด ของ สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2547) ที่ไดเสนอผลการวิจัยและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดภารกิจของผูบริหารสถานศึกษาวาเปนผูนําดานการเรียนการสอน
เนนการสอนที่มีคุณภาพ เปนตัวแบบที่ดีในการเรียนการสอน จัดสื่อการสอนที่มีคุณภาพ และนิเทศการสอน
4. ผลการศึ กษาพบว า บทบาทของผู บ ริห ารสถานศึ กษาในการส งเสริม ระบบสนั บ สนุ น การศึก ษาของ
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดานหลักสูตรและการ
สอนในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษาไดมีแผนกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
โดยใหความสําคัญกับการสรางองคความรู คือ ความรูพื้นฐานประกอบดวย ภาษาอังกฤษ การอานหรือศิลปะการใช
ภาษา เศรษฐศาสตร ภาษาสําคัญของโลก วิทยาศาสตร ศิลปะ ภูมิศาสตร คณิตศาสตร ประวัติศาสตร การปกครอง
และหนาที่พลเมือง เนื้อหาเชิงสหวิทยาการ ประกอบดวย จิตสํานึกตอโลก ความรูพื้นฐานดานการเงิน เศรษฐกิจ
ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ ความรูพื้นฐานดานความเปนพลเมือง ความรูพื้นฐานดานสุขภาพอนามัย และ
ความรูพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม สอดคลองกับวิสัยทัศน ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานสถานศึกษา
พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุง พัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุล ทั้งดานรางกาย ความ
รู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ สงผลใหผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริมการสอนที่ทําใหเกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่
21 มุงเนนเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก สรางโอกาสที่จะประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเนื้อหาและสราง
ระบบการเรียนรูที่เนนสมรรถนะเปนฐาน (Competency-based) สงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูใน
เชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเปนตัวเกื้อหนุน มุงเนนการเรียนรูแบบสืบคน และสงเสริมวิธีการเรียนจากการใชปญหา
เปนฐาน (Problem-based) เพื่อการสรางทักษะขั้นสูงทางการคิด รวมทั้งบูรณาการแหลงเรียนรู (Learning Resources)
จากชุมชนเขามาใชในโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ วิจารณ พานิช (2555, หนา 16-21) ที่ไดกลาวถึงทักษะเพื่อ
การดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 วาสาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของ
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ศิษย โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการ
เรียนรูของตนเองได โดยวิชาแกนหลักนี้จะนํามาสูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสําคัญตอการจัดการ
เรียนรูใ นเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ โดยการสงเสริม ความเขาใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทั กษะแห ง
ศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก
5. ผลการศึ กษาพบวา บทบาทของผู บ ริห ารสถานศึ กษาในการสง เสริ มระบบสนั บสนุ นการศึ กษาของ
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดานการพัฒนาทาง
วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประจําป
งบประมาณ 2558 ที่ มุ ง เน น การผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพ ส ง ผลให ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาสนับสนุนการสรางครูใหเปนผูที่มีทักษะความรูความสามารถในเชิงบูรณาการ สงเสริมการใชเครื่องมือ
และกําหนดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในชั้นเรียน และสรางใหครูมีความสามารถในการวิเคราะหและกําหนดกิจกรรม
การเรียนรูไดเหมาะสม สงเสริมการสรางความสมบูรณแบบในมิติของการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
สนับสนุนใหครูเปนผูมีทักษะความรูความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแกปญหา มุงเนนการคิดแบบวิจารณญาณ
และสงเสริมทักษะดานอื่น ๆ ที่สําคัญตอวิชาชีพเปนยุคแหงการสรางสมรรถนะทางวิชาชีพใหเกิดขึ้นกับครูเพื่อเปนตัว
แบบ (Model) แหงการเรียนรูของชั้นเรียนที่จะนําไปสูการสรางทักษะการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ
สรางใหครูเปนผูที่มีความสามารถวิเคราะหผูเรียนไดทั้งรูปแบบการเรียน สติปญญา จุดออนจุดแข็งในตัวผูเรียน ชวย
ให ค รู ไ ด เ กิ ด การพั ฒ นาความสามารถให สู ง ขึ้ น เพื่ อ นํ า ไปใช สํ า หรั บ การกํ า หนดกลยุ ท ธ ท างการสอนและจั ด
ประสบการณทางการเรียนไดเหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู สนับสนุนใหเกิดการประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องเพื่อ
สรางทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู แบงปนความรูระหวางชุมชนทางการเรียนรูโดยใชชองทางหลากหลายใน
การสื่อสารใหเกิดขึ้น และสรางใหเกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพไดอยางมั่นคงและยั่งยืน สอดคลองกับ ธนิดา
รัตนพันธ (2554, หนา 15) ซึ่งศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบวา ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมมี
พฤติ ก รรมการปฏิบัติ อ ยู ใ นระดั บ มาก โดยพฤติ ก รรมที่ ป ฏิ บัติ สู ง สุ ด คือ ด า นการเป น ผูอํ า นวยความสะดวก ด า น
พฤติกรรมที่มีการปฏิบัตินอยคือดานการสรางแรงจูงใจ
6. ผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของ
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดานสภาพแวดลอม
ทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หนา 132) ไดกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในมาตรฐานดานการสรางสังคม
แหงการเรียนรู โดยมีแนวทางใหสถานศึกษามีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดําเนินงานสราง สงเสริม ชวยเหลือ
สนับสนุนใหมีกระบวนการที่เกื้อหนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และผูที่มี สวนเกี่ยวของเกิดการ
เรียนรูโดยผานสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู องคความรู ตาง ๆ จนสามารถสรางความรู ทักษะ มีระบบ
การจัดการความรู มีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองและผู
มีสวนเกี่ยวของ สงผลใหผูบริหารสถานศึกษาตองสรางสรรคแนวปฏิบัติทางการเรียน สงเสริมการรับการสนับสนุน
จากบุคลากรและสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพื่อชวยใหการเรียนการสอนบรรลุผล สนับสนุนทางวิชาชีพ
แกชุมชนทั้งในดานการใหการศึกษา การมีสวนรวม การแบงปนสิ่งปฏิบัติที่เปนเลิศระหวางกันรวมทั้งการบูรณาการ
หลอมรวมทักษะหลากหลายสูการปฏิบัติในชั้นเรียน สงเสริมการสรางผูเรียนใหเกิดการเรียนรูจากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตาม
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บริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน สนับสนุนการสรางโอกาสในการเขาถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหลง
การเรียนรูที่มีคุณภาพ มุงเนนการออกแบบระบบการเรียนรูที่เหมาะสมทั้งการเรียนเปนกลุมหรือการเรียนรายบุคคล
และสงเสริมการนําไปสูการพัฒนาและขยายผลสูชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหนาหรือระบบออนไลน ซึ่งแตกตางจาก
ภานุ รัตน นั นตาและคณะ (2555) ที่ศึก ษาความคิด เห็ นของบุค ลากรที่ มีต อการบริ หารงานวิ ชาการของผูบริ หาร
สถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ใน
ดาน ผูบริหารประสานความรวมมือกับบุคคลภายนอกสมาคมและมูลนิธิตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอน เปนขอที่ผบู ริหารมีการปฏิบัติในลําดับสุดทาย
7. การเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่
21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา แตละโรงเรียนอยูในพื้นที่และมีบริบท
ใกลเคียงกัน ผูบ ริหารมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยูอยางสม่ําเสมอ ประกอบกับ ผูบริหาร คือ ผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 39
ที่ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และ
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประจําปงบประมาณ 2558ซึ่งกําหนดบทบาท หนาที่ และเปาหมายไว
อยางชัดเจน ทําใหผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 ในระดับ
มาก ในดา นมาตรฐาน ดา นการประเมิ น ทัก ษะ ด านหลัก สูต รและการสอนด านการพัฒ นาทางวิ ช าชี พ และด า น
สภาพแวดลอมทางการเรียนรู สอดคลองกับ ชิตพร คําวัน (2555, หนา 94) ไดศึกษาเรื่องบทบาทผูบริหารในการ
สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี พบวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล โรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล โรงเรียนขนาดตางกัน โรงเรียนประถมศึกษากับ
โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนตนแบบกับโรงเรียนทั่วไป พบวาไมแตกตาง และสอดคลองกับ รสริญ เชยสาคร
(2557, หนา 13) ซึ่งศึกษาบทบาทหนาที่ของผูบริหารในการบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารและครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีพบวา ในภาพรวม ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
แตกตางกัน มีทัศนะตอบทบาทหนาที่ของผูบริหารในการบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับ ไกรวัลย
รัตนะ และคณะ (2557, หนา 12) ซึ่งศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา พบวา กลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็น
ตอบทบาทการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรไดรับการเสริมสรางและพัฒนาในการสงเสริมดานการพัฒนาทางวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการสรางความสมบูรณแบบในมิติของการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และการ
สรางครูใหเปนผูมีทักษะความรูความสามารถเชิงลึกเกี่ยวกับการแกปญหาการคิดแบบวิจารณญาณ และทักษะดาน
อื่น ๆ ที่สําคัญตอวิชาชีพ จากการติดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สนับสนุน
ใหครูเขารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนตอการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
- Proceedings -

1207

2. ผูบริหารสถานศึกษาควรเพิ่มบทบาทในดานการสงเสริมสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะการสรางโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแหลงการเรียนรูที่มีคุณภาพ การสรางสรรคแนว
ปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพื่อชวยใหการ
เรียนการสอนบรรลุผล และสงเสริมใหเกิดการนําไปสูการพัฒนาและขยายผลสูชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหนาหรือ
ระบบออนไลน โดยการสรางเครือขายทางการศึกษา ใหภาคเอกชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
และจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาดานไอซีทีใหมากขึ้น
3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนทักษะ ความรูและความเชี่ยวชาญที่
เกิดกับผูเรียน รวมทั้งสงเสริมการสรางความรูความเขาใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหวางวิชาหลักที่เปนจุดเนน
โดยการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกครูในดานการสอนโดยเนนทักษะ และประสานความรวมมือระหวางครูใน
สถานศึกษาใหเกิดการรวมมือกันจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษ
ที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในกลุมยอยอื่น ๆ
2. ควรศึก ษาเกี่ ย วกับ ป จ จั ย ที่ มี ผลต อ บทบาทของผู บ ริ หารสถานศึ กษาในการส ง เสริ ม ระบบสนั บ สนุ น
การศึกษาของศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 2
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุน
การศึกษาของศตวรรษที่ 21 กับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน

กิตติกรรมประกาศ
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อาจารยที่ปรึกษา ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไขตรวจทานความถูกตองเรียบรอย และขอบกพรองตาง ๆ ดวยความ
เอาใจใส จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ นายวันสวาง สิงหชัย ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนครวิทยาคม
นางสุพัตรา หลอวนาวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนครวิทยคม และนางพัทยา ชมถนอม ศึกษานิเทศกชํานาญ
การ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่กรุณาใหคําแนะนําแกไข และตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 2 ที่ไดอนุเคราะหอํานวยความสะดวก และเสียสละเวลาใหความรวมมืออยางยิ่งใน
การตอบแบบสอบถาม
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว ครูอาจารย ที่ใหกําลังใจ อบรมสั่งสอน และใหคําแนะนํา
ชวยเหลือมาโดยตลอด
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขอมอบและอุทิศเปน
กตัญูกตเวทิตาคุณแดบุพการี ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน
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ปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย
The success factors on the Royal awarded winning school for the secondary
school in Chiang Rai province
เศรษฐกิจ บุญเกิด 1* และ น้ําฝน กันมา 2
8

9

Setthakit Boonkerd1* and Namfon Gunma2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จและขอเสนอแนะของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล
พระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ประชากร ที่ใชในการวิจัย คือ ครูและผูอํานวยการโรงเรียน
ของโรงเรียนบานเวียงพานและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 รวม
จํานวนทั้งสิ้น 102 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับ
รางวัลพระราชทานสําหรับครูและแบบสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการพรรณาวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวา
1. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับมาก
ไดคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานความผูกพัน,ดานการสื่อสาร
,ด า นบรรยากาศของโรงเรี ย น,ด า นวั ฒ นธรรมของโรงเรี ย น,ด า นคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งาน,และด า นพฤติ
กรรมการบริหารของผูนํา ไดคาเฉลี่ยคือ 4.31,4.10,4.07,4.06, 4.04 และ 4.01 ตามลําดับ
และจากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 2 คนมีหลักการบริหารอยาง
หลากหลาย ดังนี้ ใชหลักการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรมผานการสื่อสารที่ชัดเจน หลักการบริหารแบบมีสวนรวมและ
หลักธรรมมาภิบาล ที่สําคัญที่สุด คือ ผูอํานวยการโรงเรียนตองเปนแบบอยางที่ดีดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยาง
ทั่วถึง ใหกําลังใจยกยองชื่นชมและใหรางวัลเมื่อบุคลากรทํางานประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ยังดึงศักยภาพของ
นักเรีย นตามบริบ ทของโรงเรี ยนโดยให ชุม ชนมี สว นร วมและปรั บปรุงภู มิทัศน ใหน าอยู นา รู น าเรีย น สะอาดและ
สะดวกสบายทําใหนักเรียนเกิดความสนใจใจใฝเรียนรูไดมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย
พบวา ผูบริหารควรมีการติดตามการทํางานและผลงานอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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และควรยกยองใหรางวัลเมื่อทํางานไดสําเร็จ สงเสริมใหครูควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสงผลตอการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารควรแจงเปนลายลักษณอักษรและใหมีการเซ็นตรับทราบ ควรสื่อสารใหชัดเจนเพื่อใหทราบ
ขาวสารใหแนชัดจากนโยบายผูบริหาร ควรจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหสะอาดเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ควรจัด
กิจกรรมรวมกันเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันสรางความผูกพัน ในองคกรผูบริหารควรดูแล
บุคลากรอยางใกลชิดในขณะปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร
คําสําคัญ: ปจจัยความสําเร็จ

Abstract
The purposes of this research were to study the success factors and suggestions on the Royal
awarded winning school for the secondary school in Chiang Rai province. Population of this research were 102
of school directors and teachers from Banwiangphan School and Princess Chulabhorn’s College Chiang
Rai,Chiang Rai province. The instruments were questionnaires for teachers that focused on the success factors
on the Royal awarded winning school and the record of interview for school directors. Collected data were
analyzed by using mean, standard deviation and descriptive analysis .
The finding of the research were as the following
1. The respondent’s opinion on the success factors of Royal awarded winning school for the
secondary school in Chiangrai province generally found at high level with Mean at 4.08. After items analysis all
of them could be related by Mean score in descending order as follows;Relationship, communication,
environment, school culture, quality of work life, leader behaviors With the mean of 4.31, 4.10, 4.07, 4.06, 4.04
and 4.01. The interviewed data were found that Both school directors used various management strategies as
the directors seized by Buddhist Principles through the obviously communication, use participation administration
and use good governance principles. School directors should be a good role model and conscious subordinates
thoroughly, giving consolation and rewarded to the successful one . Besides this schools also pulled out the
potential of students as school context allowing community participation, improve school landscapes, make a
good learning atmosphere such as cleanliness and convenience that leads to the effort persistently of students.
2. The suggestions on the Royal awarded winning school for the secondary school in Chiang Rai
province found that administrators should monitor on work and the result continuously to increase performance
efficiency, be satisfied and reward for the successful person, promote teachers to have good quality of life for
the efficient working, the communication should be notified in writing and signed for acknowledgement, the
communication should be obviously in order to receive the right information from administrators, create school
environment for good learning atmosphere, create joint activities for corporate culture to the same direction,
promote good relationship, administers also pay attention on subordinates for both in working hours or outside
working hours to encourage all staffs.
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บทนํา
ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเขาสูโลกาภิวัตน (Globalization) ซึ่งเปนสังคมที่ตองอาศัยการเกิดองค
ความรู (Knowledge based society) และเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge based society) ซึ่งทําใหการศึกษาของไทย
เราตองอยูในภาวะของการแขงขันและมุงมั่นพัฒนาตามความคาดหวังของสังคม ดังนั้นการจัดการศึกษาจะตอง
เปลี่ยนไปตามสภาพการณ ซึ่งเปนความจําเปนที่ผูบริหารจะตองสนใจใฝรู และพัฒนาอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา
เพื่อที่จะทําใหการบริหารจัดการขององคกรอยูรอด บังเกิดผลดี และบรรลุตามวัตถุประสงค (ธีระ รุญเจริญ ,2550)
และจากการปรับเปลี่ยนบริบทโครงสรางของการบริหารจัดการศึกษาไทยตามรูปแบบใหมในปจจุบันที่ใหความสําคัญ
ตอการปฏิรูปการศึกษาโดยมี
ความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมี
ศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและใหความรวมมืออยางสรางสรรค บนเวทีโลก ซึ่งมุงถึงความมีประสิทธิผลเปนสําคัญ
ปจจัยที่สงผลใหโรงเรียนมีคุณภาพ และประสบความสําเร็จ คือภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน เปาหมาย
ทางวิชาการชัดเจน มีบรรยากาศทางวิชาการ การบริหารโรงเรียน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
การบริหารและสนับสนุน การตั้งความคาดหวังดานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไวสูง การติดตามความกาวหนาทางการ
เรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ ลักษณะโครงสรางองคกรและเทคโนโลยี ลักษณะและทักษะของผูบริหาร การเพิ่ม
ศักยภาพครูผูสอน การสงเสริมคุณภาพของนักเรียน การดําเนินการตามนโยบายและสภาพแวดลอมภายนอกซึ่งไดแก
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน องคกรทั้งภาครัฐ /เอกชน และหนวยงานปกครองในทองถิ่น ความสําเร็จ
ของสถานศึกษาในหลาย ๆ ดานยอมเปนผลจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาที่เกื้อกูลและสงเสริมทําให
สถานศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากการศึกษาสภาพปญหา
ของโรงเรียน ที่ยังไมเคยไดรับ รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานมา พบวา โรงเรียนสวนใหญจะ
ประสบปญหาคลายคลึงกัน 3 ดาน คือ
1. ปญหาดานผูบริหาร พบวา ผูบริหาร ขาดภาวะ การเปน ผูนําในการที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
โรงเรียน อยางจริงจังและตอเนื่องจนเปนผลทําใหโรงเรียน ไดรับรางวัลพระราชทาน
2. ปญหาดานการเรียนการสอน พบวา ครูสวนใหญขาดทักษะ ครูไมครบชั้น ครูสอนไมเต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถ เพราะมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน ที่ครูจําเปนตองปฏิบัติ หลักสูตรและแผนการ
จัดการเรียนรูไมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรูมีจํานวนจํากัดสื่อ
เทคโนโลยีและการสื่อสารมีใชอยางจํากัด หรือใชไดอยางไมมีประสิทธิภาพสงผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา
3. ปญหาดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา แมวาจะมีตัวแทนของชุมชนและองคกรตาง ๆ เขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตก็ไมมีบทบาทมากนัก หรือมีนอยมาก
หรือไมมีเลย ในบางพื้นที่ ชุมชน ผูปกครอง มีฐานะยากจนไมสามารถสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน
และการเรียนของบุตรหลานได
ในสวนปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการจัดการศึกษาและการเตรียมตัวสูการประเมินรางวัลดานตาง ๆ นั้น
ผูศึกษาไดสรุปออกมาไดเปน 6 ปจจัยคือ
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1. ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหารของผูนํา
2. ปจจัยดานบรรยากาศของโรงเรียน
3. ปจจัยดานการสื่อสาร
4. ปจจัยดานวัฒนธรรมของโรงเรียน
5. ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน
6. ปจจัยดานความผูกพันของครู
จากที่มาและความสําคัญของปญหา การบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาวขางตน
ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาป จ จั ย ความสํ า เร็ จ ของสถานศึ ก ษาที่ ไ ด รับ รางวั ล พระราชทาน ระดั บ โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมา ไปเปนแนวทางสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใช
พิจารณาในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมาย เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย แสดงดังภาพที่ 6

- ความเปนของการคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
- เกณฑการประเมินและคัดเลือกรางวัล
พระราชทาน
- แนวคิดปจจัยที่สงผลตอประสิทธิ์ภาพ
ของโรงเรียนพระราชทาน
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษา
ที่ไดรับรางวัลพระราชทาน
- ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหารของผูนํา
- ปจจัยดานบรรยากาศของโรงเรียน
- ปจจัยดานการสื่อสาร
- ปจจัยดานวัฒนธรรมของโรงเรียน
- ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน
- ปจจัยดานความผูกพันของครู
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
การศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
เชียงราย ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 คน ครูผูสอน
จํานวน 75 คน และผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 คน ครูผูสอน
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จํานวน 25 คน รวมทั้งหมด จํานวน 102 คน ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนนี้ไดรับรางวัลพระราชทานในปการศึกษา 2557 ใน
ระดับมัธยมศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 (Rating scale) 5 ระดับ
ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และแบบสัมภาษณสําหรับผูบริหาร มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานสําหรับครู แบงออกเปน 2
ตอน คือ ตอนที่ 1 สภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล
พระราชทาน
2. แบบสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สภาพของผูตอบแบบสัมภาษณ ตอน
ที่ 2 ปจจัยความสําเร็จของของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน
การสรางเครื่องมือ
ในการศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
เชียงราย ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ
2. นํารางขอคําถามกับแบบสัมภาษณตามตัวแปรที่ศึกษาไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน
3. ดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
3.1 จํานวนขอของแบบสอบถามรายดานเยอะเกินไปใหตัดจํานวนขอออกใหเหมาะสม
3.2 ปรับเนื้อหารายดานใหสอดคลองกับดานที่จะถาม
3.3 แบบสัมภาษณตั้งคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการสัมภาษณ
4. นํารางขอคําถามกับแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบ
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index
of Item Objective Congruence : IOC ) แลวคัดเลือกขอที่มีคา IOC ≥ 0.67 ขึ้นไป
5. นําแบบสอบถามที่ผานผูเชี่ยวชาญแกไขแลว ไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมศึกษา โรงเรียนเม็ง
รายมหาราชวิทยาคม จํานวน 30 คน ซึ่งเคยไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานมากอน แลวนําขอคําถามที่มีอํานาจ
จําแนกผานเกณฑมาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970,
อางในบุญชม ศรีสะอาด.2545,หนา 96-99) ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.89
6. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเปนฉบับสมบูรณแลวนําไปใชกับประชากร คือครูและผูบริหารโรงเรียน
บานเวียงพาน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยดําเนินการ ดังนี้
1. ผูศึกษาดําเนินการประสานงานตอผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
และผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย เพื่อขออนุมัติการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยและ
ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเบื้องตน
2. ผูศึกษาทําหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และผูอํา นวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จั งหวัดเชียงราย เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บขอมูล
3. ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลโดยใหกลุมประชากรตอบแบบสอบถามและทําการสัมภาษณผูบริหาร
โรงเรียนดวยตนเอง
4. จัดทําหนังสือขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว
5. ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัย ไปวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหมูล วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ตําแหนงในสถานศึกษา โดยใชคาความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
2. วิเคราะหปจจัยความสําเร็จความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน โดยการหาคาเฉลี่ย
( µ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) แลวนําคาเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ ในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
3. นําผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผล โดยยึดหลักของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว
(2543 หนา 24) ดังนี้
4.50 – 5.00
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง
ระดับมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง
ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง
ระดับนอย
1.00 – 1.49
หมายถึง
ระดับนอยที่สุด
4. วิเคราะหขอเสนอแนะปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวเสนอเปนความเรียงเชิง
พรรณนา

ผลการศึกษา
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
โรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด เชี ยงราย ในภาพรวมอยู ในระดั บ มาก ไดค า เฉลี่ย 4.08 เมื่อ พิจ ารณาเป นรายด า น
เรี ยงลํา ดับ คา เฉลี่ ยจากมากไปหาน อ ยคื อ ดา นความผู ก พัน ,ด านการสื่ อสาร,ดา นบรรยากาศของโรงเรี ยน,ด า น
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วัฒ นธรรมของโรงเรีย น,ด านคุณ ภาพชี วิต ในการทํา งาน,และด านพฤติ กรรมการบริห ารของผูนํ า ได คา เฉลี่ย คื อ
4.31,4.10,4.07,4.06, 4.04 และ 4.01 ตามลําดับ
และจากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 2 คนมีหลักการบริหารอยาง
หลากหลาย ดังนี้ ใชหลักการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรมผานการสื่อสารที่ชัดเจน หลักการบริหารแบบมีสวนรวมและ
หลักธรรมมาภิบาล ที่สําคัญที่สุด คือ ผูอํานวยการโรงเรียนตองเปนแบบอยางที่ดีดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยาง
ทั่วถึง ใหกําลังใจยกยองชื่นชมและใหรางวัลเมื่อบุคลากรทํางานประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ยังดึงศักยภาพของ
นักเรีย นตามบริบ ทของโรงเรี ยนโดยให ชุม ชนมี สว นร วมและปรั บปรุงภู มิทัศน ใหน าอยู นา รู น าเรีย น สะอาดและ
สะดวกสบายทําใหนักเรียนเกิดความสนใจใจใฝเรียนรูไดมากขึ้น
ขอเสนอแนะของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย พบวา
ผูบริหารควรมีการติดตามการทํางานและผลงานอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น และ
ควรยกย อ งให ร างวั ล เมื่ อ ทํ า งานได สํ า เร็ จ ส ง เสริ ม ให ค รู ค วรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี เพื่ อ ส ง ผลต อ การทํ า งานอย า งมี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารควรแจงเปนลายลักษณอักษรและใหมีการเซ็นตรับทราบ ควรสื่อสารใหชัดเจนเพื่อใหทราบ
ขาวสารใหแนชัดจากนโยบายผูบริหาร ควรจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหสะอาดเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ควรจัด
กิจกรรมรวมกันเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันสรางความผูกพัน ในองคกรผูบริหารควรดูแล
บุคลากรอยางใกลชิดในขณะปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร

สรุปผลการศึกษา
1. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับมากไดคาเฉลี่ย (µ=4.08) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานความผูกพัน,ดานการสื่อสาร,ดานบรรยากาศของโรงเรียน,ดาน
วัฒนธรรมของโรงเรียน, ด านคุณภาพชีวิตในการทํางาน,และดา นพฤติกรรมการบริ หารของผูนํา ไดค าเฉลี่ยคื อ
(µ=4.31), (µ=4.10), (µ=4.07), (µ=4.06), (µ=4.04) และ (µ=4.01) ตามลําดับ
1.1 ดานพฤติกรรมการบริหารของผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.01) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผูบริหารยกยองชื่นชมและใหรางวัลเมื่อครูปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมาย มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก
(µ=4.15) รองลงมา คือ ผูบริหารมีความเมตตากรุณาตอบุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ (µ=4.11) สวนคาเฉลี่ยที่
นอยที่สุด คือ ผูบริหารใชวิธีการจูงใจมากกวาการควบคุมหรือสั่งการ (µ=3.93)
นอกจากนี้ผลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน ในการบริหารผูบริหารจะใชหลักการโดย
ยึดหลัก WPS MODEL (Wiangphan School MODEL)ในการบริหารเพื่อเปนแนวในการปฏิบัติ
W : Weakness คือการคนหาจุดออน วิเคราะหปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน
P : Process คือ การใชกระบวนการ PDCA ในการบริหารจัดการงานในโรงเรียน
S : Strength คือ การสรางความเขมแข็ง และยั่งยืนแกองคกรโดยยึดหลักนโยบาย 4 นา คือ
(1) นาดู คือ การปรับสภาพบริเวณโรงเรียนใหสะอาดเรียบรอย รมรื่น สวยงาม มองดูสบายตาแกผูเขามา
ในโรงเรียน(2) นารู คือ การจัดบริบทของโรงเรียนใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนและชุมชน (3)
นารัก คือ การปลูกฝงกิริยามารยาทแกนักเรียนใหสุภาพเรียบรอย เปนที่ประทับใจแกผูพบเห็น (4) นาเรียน คือ
โรงเรียนจัดการศึกษาใหเปนที่ยอมรับของชุมชน ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
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ในสวนขอมูลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย หลักการบริหารจะใช
หลักการบริหารอยู 3 อยางคือ (1) หลักคุณธรรมนําใจ ถาผูบริหารมีหลักการเหลานี้จะทําใหการบริหารเปนไปอยาง
เรียบงายและไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากบุคลากร (2) ยึดหลักการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน SBM โดยนํา
จุดเดนของโรงเรียนมาเปนจุดหลักซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีจุดเนนทางดานวิชาการเปนหลักการ
บริหารก็ตองดูศักยภาพขององคกรเปนหลัก เอื้ออาทรแกผูรับบริการทั้งนักเรียนและครู เนนการทํางานแบบเครือขาย
เชน เครือขายวิชาการ เครือขายงบประมาณ เครือขายผูปกครองและชุมชน (3) ใชหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 หลักในการ
บริหารคือหลักดานนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักสํานึกรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา
1.2 ดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโดยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.05) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ทานไดรับความรูจากการอบรมพัฒนาตนเองใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอวิชาชีพอยูเสมอ ๆ มีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก (µ=4.24) รองลงมา คือ สถานที่ทํางานในโรงเรียนมีความสะอาดและมีบรรยากาศที่ดีตอการ
ปฏิบัติหนาที่การงาน (µ=4.20) สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ อัตราเงินเดือนของทานเหมาะสมเมื่อเทียบกับภาวะ
เศรษฐกิจ (µ=3.61)
ในส ว นผลการสั ม ภาษณ ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นบ า นเวี ย งพาน ในด า นคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของครู
ผูบริหารมีหลักการในการบริหารจัดการดังนี้ (1) มีการสงเสริมใหครู บุคลาการใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพของตนให
สูงขึ้นเพื่อความกาวหนาของครูและบุคลากรในโรงเรียน (2) มีการพิจารณาความดีความชอบอยางเปนธรรมแก
บุคลากร โดยยึดหลักองคคณะบุคคลในการพิจารณา (3) มีการพาคณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานทั้งในและตาง
ประเทศเพื่อนําผลการศึกษาดูงานที่เปนประโยชนมาพัฒนาองคกร (4) มีการสงเสริมใหครูและบุคลากร เขารับการ
อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนอยางนอย 2 ครั้งตอป (5) มีการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ใหเพียงพอกับความตองการของครูและนักเรียน
เชนเดียวกันขอมูลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในดานคุณภาพชีวิต
การทํางานของครู โดยยึดหลักพื้นฐานความแตกตาง องคความรูของครูเปนเกณฑผูบริหารตองพัฒนาศักยภาพของ
ครูมีการสรางขวัญและกําลังใจ เชนการสงอบรมพัฒนาตนเอง ชื่นชม ยินดี เมื่อไดรับรางวัลหรือมีผลงานดานตาง ๆ
และมีระเบียบสวัสดิการใหสําหรับครูที่ทํางานมีผลงาน มีขอกําหนด เชน ทํางานที่มีผลถึงนักเรียนซอมกีฬา ซอมดนตรี
ดุริยางค หรือติวนักเรียนจะมีเบี้ยเลี้ยงใหครูและนักเรียนเปนการสรางขวัญและกําลังใจ สวนการพิจารณาความดี
ความชอบคนทํางานมีผลงานตองไดความดีความชอบและตองเวนอยางนอย 3 ป เปดโอกาสใหคนอื่นไดสวนคนที่ไมมี
ผลงานเดนอะไรทํางานไปเรื่อย ๆ
1.3 ดานการสื่อสารโดยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมี
รูปแบบการติดตอสื่อสารที่หลายหลายวิธี มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก (µ=4.18) รองลงมา คือ ครูสามารถ
เขาถึงขอมูลตาง ๆ ของโรงเรียนไดอยางสะดวกและหลากหลายวิธี (µ=4.17) สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ การ
หมุนเวียนขอมูลระหวางหนวยงานในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (µ=4.04)
สวนผลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน จากการสัมภาษณดานการสื่อสารสรุปไดดังนี้ (1)
ในการสื่อสารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อใหทุกคนไดมีบทบาทในการทํางานในการสื่อสารที่เขาใจตรงกัน
(2) ผูบริหารเปนสื่อกลางและเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาทั้งในและนอกสถานที่ (3) ผูบริหารตองมีความเปน
ประชาธิปไตยและมีภาวะผูนําสูง (4) ผูบริหารเวลามีการกระจายขาวสารจะตองมีการติดตามและประเมินผลงานทุก
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ครั้ง และขอมูลจากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในดานการสื่อสารตองมีการ
ประชุมในองคกร การสื่อสารทําใหเกิดความเขาใจในองคกร ทําใหเกิดความรูสึ กนึกคิด และการบริหารงานตอง
ประกาศจุ ดยืนชั ดเจน เช น โรงเรี ยนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย เชีย งราย อี ก 2 ป ขา งหน าจะทํ าผลงาน โรงเรีย น
พระราชทาน เปนการสื่อสารเบื้องตนใหบุคลากรไดรับรูเพื่อใหทุกคนไดวางแผนในการเตรียมผลงานในการรอรับการ
ประเมิน ผูบริหารที่ดีจะตองทําผลงานใหเกิดกับโรงเรียนซึ่งจะสามารถดึงดูดครูและบุคลากรไวใหอยูกับองคกรไดนาน
ๆ ในหลักการสื่อสารจะมีการประชุมฝายบริหารกอนและกระจายผลการประชุมไปสูหัวหนางาน หัวหนากลุมสาระ
เพื่อใหแตละฝายแตละงานและกลุมสาระไดมีการประชุมยอยหาขอสรุปแลวรายงานผลการประชุม แลวฝายบริหารจะ
ไดหาขอสรุปอีกรอบเปนการสื่อสารจากบนลงลางและจากลางกลับสูดานบน
1.4 ดานบรรยากาศของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.07) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผูบริหารจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสถานที่ใหมีบรรยากาศนาอยู นาเรียน นาทํางาน มีระดับความคิดเห็น อยูใน
ระดับมาก (µ=4.22) รองลงมา คือ เพื่อนรวมงานยินดีชวยเหลือเมื่อทานมีปญหา (µ=4.17) สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด
คือ ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับบุคลากรในโรงเรียน (µ=3.98)
นอกจากนี้ผลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน ในดานบรรยากาศในโรงเรียนไดขอสรุป
ดังนี้ (1) โดยยึดหลักนโยบาย 4 นา ในการพัฒนาและจัดบรรยากาศในโรงเรียน คือ นาดู นารู นาอยู นาเรียน (2)
จัดบริการหองสมุดชุมชนเพื่อบริการชุมชนมีปริมาณหนังสือ สื่อ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัย มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอานใหกับผูเรียน (3) จัดบรรยากาศหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหครบถวนเพียงพอและใชประโยชน
อยางคุมคา (4)จัดสภาพแวดลอมที่ดี ในสถานศึกษาใหสะอาด รมรื่นและสวยงาม
ในสวนขอมูลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในดานบรรยากาศใน
โรงเรียนไดทําการปรับภูมิทัศนภายนอกใหสวยงามและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในหองเรียนใหนาเรียน นาสอน ทํา
ระบบสาธารณูปโภคใหสะดวกสบายเนนความความปลอดภัยใหกับบุคลากร จัดหองเรียนหองสมุดตองใหมีความ
สะอาดนาเขามาศึกษาหาความรู และนาอยู นาเรียน นาสอน สงผลใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นเพราะ
บรรยากาศในโรงเรียนสวยงาม
1.5 ดานวัฒนธรรมของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก(µ=4.06) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
โรงเรียนมีการสงเสริมเรื่องการแตงกายที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก (µ=4.15)
รองลงมา คือ การยอมรับหรือเชื่อมั่นใหความเคารพในความสามารถของบุคลากรและความอาวุโส (µ=4.12) สวน
คาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือการใหโอกาสบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางในการทํางานที่เปนจุดเดนของโรงเรียน
(µ=3.96)
สวนผลจากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน ในการสรางวัฒนธรรมในองคกร โดย
ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีใหกับครูและบุคลากรในโรงเรียน ไดแก (1) วัฒนธรรมการมาโรงเรียนและการกลับตอนเย็น
(2) วัฒนธรรมการแตงกาย (3) วัฒนธรรมการอยูรวมกันอยางมีความสุข (4) วัฒนธรรมการเปนผูนําและ
ผูตามที่ดี (5) วัฒนธรรมในการใฝหาความรู การถายทอดความรู
ดานผลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดานวัฒนธรรมองคกร
ตองสรางความตระหนักในองคกร ผูอํานวยการเปนแบบอยางในทุก ๆ ดานใหความสําคัญลําดับผูอาวุโสเรื่องการ
เคารพและผูอาวุโสตองเปนแบบอยางที่ดี การใหความสําคัญกับชุมชนและการรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ชุมชนจัดเปน
ผูใหบริการที่ดี เชนบริการชุมชนในดานตาง ๆ สถานที่การเปนวิทยากรรวมถึงวัดและการเปนผูรับความชวยเหลือที่ดี
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จากหนวยงานอื่นโดยเฉพาะดานงบประมาณ เชน เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด ฯลฯ
1.6 ดานความผูกพัน โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานตั้งใจ
ทํางานอยางเต็มที่ทุกครั้ง เมื่อไดรับมอบหมายงาน มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก (µ= 4.15) รองลงมา คือ
ทานมีความตั้งใจปฏิบัติงานกับโรงเรียนแหงนี้แมวาทานจะมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือยายสถานที่ทํางาน (µ= 4.36) สวน
คาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ทานยอมรับที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนดวยความเต็มใจ (µ= 4.20)
นอกจากนี้ผลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน ในดานความผูกพันสรุปไดดังนี้ (1)
ผูบริหารตองเปนผูนําและผูตามที่ดี ยอมรับฟงปญหาและรวมแกไขปญหากับบุคลากรในโรงเรียน (2) ผูบริหารตอง
สรางความเปนประชาธิปไตย มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการพัฒนางานวิชาการเปนอยางดี (3) ผูบริหารตอง
เปนผูใหมากกวาผูรับ (4) ผูบริหารตองมีพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ในเชิงบวก (5) ผูบริหารตองรูจักยกยอง ชื่นชม ผู
ที่ทําดีและพรอมที่จะใหโอกาสบุคลากรอื่น ๆ ในการทําความดีและที่สําคัญ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในดานความผูกพันเกิดจากการสรางขวัญและกําลังใจ การมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม ผูบริหารจะมอแบบกวาง ๆ ตองใหทั่วถึงเกิดความเสมอภาคให
ทุกกลุมทุกคนไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่และผูบริหารตองไมมีผลประโยชนทับซอนมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลือหรือใหรางวัลที่ชัดเจนเปนมาตรฐานเดียวกันก็จะทําใหเกิดความผูกพันใน
องคกรได
2. ขอเสนอแนะปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย สรุปไดดังนี้ ผูบริหารควรมีการติดตามการทํางานและผลงานอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางานมากยิ่งขึ้น และควรยกยองและใหรางวัลเมื่อทํางานไดสําเร็จและสงเสริมใหครูควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อ
สงผลตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารควรแจงเปนลายลักษณอักษรและใหมีการเซ็นตรับทราบ ควร
สื่อสารใหชัดเจนเพื่อใหทราบขาวสารใหแนชัดจากนโยบายผูบริหาร ควรจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหสะอาดเอื้อตอ
การเรียนรูของผูเรียน ควรจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันสรางความผูกพัน
ในองคกรผูบริหารควรดูแลบุคลากรอยางใกลชิดในขณะปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ
ใหกับบุคลากร
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลดังตอไปนี้
1. ปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมากและ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยไดแก ดานความผูกพัน ดานการสื่อสาร ดานบรรยากาศของโรงเรียน ดานวัฒนธรรมของโรงเรียน
ดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูและดานพฤติกรรมการบริหารของผูนํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของโสภิณ มวง
ทอง (2553) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประเภทสามัญในภาคตะวันออก พบวา
1.1. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ในภาคตะวันออกเรียงลําดับตาม
คาอิทธิพลนอยไปหามากมีทั้งหมด 6 ปจจัย คือ พฤติกรรมการบริหารของผูนํา ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน ปจจัย
วัฒนธรรมของโรงเรียน ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ปจจัยการสื่อสาร และปจจัยความผูกพันของครู โดยแยก
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวก 4 ปจจัย เรียงลําดับตามคาอิทธิพล คือ พฤติกรรมการบริหารของผูนํา ปจจัยคุณภาพ
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ชีวิตในการทํางาน ปจจัยการสื่อสาร ปจจัยความผูกพันของครู และปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบ 2 ปจจัย เรียงลําดับตาม
คาอิทธิพลคือ ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียน ซึ่งรวมกันทํานายประสิทธิผลของ
โรงเรียนไดรอยละ 60 อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติและผลจากการคนควาเรื่องการพัฒนารูปแบบความสัมพัน ธ
โครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออก สรุปไดดังนี้
1.2 ปจจัยพฤติกรรมการบริหารของผูนํา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียนปจจัย
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ปจจัยการสื่อสาร ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปจจัยพฤติกรรมการบริหารของผูนํามีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอปจจัยความผูกพัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.3 ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบ ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญในภาคตะวันออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความผูกพันของ
ครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.4 ปจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบ ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญในภาคตะวันออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความผูกพัน
ของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.5 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญในภาคตะวันออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความ
ผูกพันของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.6 ปจจัยการสื่อสาร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญใน
ภาคตะวันออก และปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกตอปจจัยความผูกพันของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.7 ปจจัยความผูกพันของครู มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญในภาคตะวันออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนนราลักษณ ขันธรูจี (2549) ไดศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรางวัล
พระราชทานระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน อุดรธานี เลย และหนองคาย โดยการวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรางวัลพระราชทานเพื่อศึกษาปจจัยดานความสัมพันธ
ระหวางผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานชุมชน ดานอาคารสถานที่ ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานการปฏิบัติหนาที่ทางการ
บริหารของผูบริหาร คุณลักษณะทางวิชาชีพของครูผูสอน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ความพรอม
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ การจัดการงบประมาณ และบรรยากาศในโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1. ดานพฤติกรรมการบริหารของผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารยก
ยองชื่นชมและใหรางวัลเมื่อครูปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมาย มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ โสภิณ มวงทอง (2553) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประเภทสามัญในภาค
ตะวันออก พบวา ปจจัยพฤติกรรมการบริหารของผูนํา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียนปจจัย
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ปจจัยการสื่อสาร ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปจจัยพฤติกรรมการบริหารของผูนํามีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอปจจัยความผูกพัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. ดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทาน
ไดรับความรูจากการอบรมพัฒนาตนเองใหมๆ ที่เปนประโยชนตอวิชาชีพอยูเสมอ ๆ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก รองลงมา คือ สถานที่ทํางานในโรงเรียนมีความสะอาดและมีบรรยากาศที่ดีตอการปฏิบัติหนาที่การงาน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร นาคสุววรณ (2548, หนา 100) พัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนตัวแปรตัวหนึ่งที่
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันตอองคการ ไดรอยละ 68 และมีอิทธิพลทางตอความผูกพันตอ
องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ดานการสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมีรูปแบบการ
ติดตอสื่อสารที่หลายหลายวิธี มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ครูสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของ
โรงเรียนไดอยางสะดวกและหลากหลายวิธี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสิทธิพงษ ภูมิภักดีพรรณ (2550. หนา 120)
พัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบวาองคประกอบ
ของปจจัยดานการติดตอสื่อสารภายในองคการสามารถใชอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนไดถึงรอยละ 81 และมีคาอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเทากับ
.14
4. ดานบรรยากาศของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารจัดสรร
งบประมาณปรับปรุงสถานที่ใหมีบรรยากาศนาอยู นาเรียน นาทํางาน มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก รองลงมา
คือ เพื่อนรวมงานยินดีชวยเหลือเมื่อทานมีปญหา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรีวรรณ กิจมี (2549, หนา 142)
ศึ ก ษาระดั บ ป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ แ ละระดั บ สุ ข ภาพองค ก รของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนภาคเหนื อ พบว า ป จ จั ย
บรรยากาศองคกรสามารถอธิบายความแปรปรวนของสุขภาพองคกรโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือไดรอยละ
87 และเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลทางตรงกับสุขภาพองคกรของโรงเรียน
5. ดานวัฒนธรรมของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมีการ
สงเสริมเรื่องการแตงกายที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การ
ยอมรับหรือเชื่อมั่นใหความเคารพในความสามารถของบุคลากรและความอาวุโส ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โสภิณ
มวงทอง (2553) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประเภทสามัญในภาคตะวันออก พบวา ปจจัย
วัฒนธรรมของโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบ ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความผูกพันของครู อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
6 ดานความผูกพัน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานตั้งใจทํางานอยางเต็มที่
ทุกครั้ง เมื่อไดรับมอบหมายงาน มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ทานมีความตั้งใจปฏิบัติงานกับ
โรงเรียนแหงนี้แมวาทานจะมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือยายสถานที่ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทัศนีย แกวสมนึก
(2550 หนา 103) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของครู พบวา มี
คุณภาพชีวิตในการทํางานโยรวมปานกลางและผูกพันตอองคกร โดยรวมในระดับดีมาก คือ ดานความรูสึกเปนหนึ่ง
เดียวและดานความตั้งใจทุมเททํางานสวนดานความปรารถนาจะปฏิบัติงานตอไปอยูในระดับปานกลาง โดยรวมและ
รายดานมีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ขอเสนอแนะปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาทีไ่ ดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายไดดังนี้
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ผูบริหารควรมีการติดตามการทํางานและผลงานอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
มากยิ่งขึ้น ควรยกยองและใหรางวัลเมื่อทํางานไดสําเร็จและควรสงเสริมใหครูควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสงผลตอการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารควรแจงเปนลายลักษณอักษรและใหมีการเซ็นตรับทราบ ควรสื่อสารใหชัดเจน
เพื่อใหทราบขาวสารใหแนชัดจากนโยบายผูบริหาร ควรจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหสะอาดเอื้อตอการเรียนรูของ
ผูเรียน ควรจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันสรางความผูกพัน ในองคกร
ผูบริหารควรดูแลบุคลากรอยางใกลชิดในขณะปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับ
บุคลากร สอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร นาคสุววรณ (2548, หนา 100) พัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนตัวแปร
ตัวหนึ่งที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันตอองคการ ไดรอยละ 68 และมีอิทธิพลทางตอความผูกพัน
ตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนภรณี กีรติบุตร (2529,หนา 29) กลาววา บรรยากาศในองคการมีผลทําให
เกิดความแตกตางในองคการ 2 ประเด็น
1. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) บรรยากาศความเปนมิตรกับฉันพี่นอง ซึ่งเปนความสัมพันธตอ
กันอันดีระหวางพนักงาน ผูบริหารแสดงออกถึงความสนใจหวงใยตอผูใตบังคับบัญชา พนักงานมีความรูสึกวาตนเปน
สวนสําคัญขององคการ บรรยากาศจะมีความสัมพันธกับทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานและความพึงพอใจในงานสูง
2. การปฏิบัติงาน (Jod Performance) บรรยากาศแบบเผด็จการซึ่งรวมอํานาจในการตัดสินใจไวเบื้องตน
และพฤติกรรมของพนักงานถูกควบคุมโดยกฎระเบียบและวิธีการที่วางไวอยางเปนแบบแผนไมเพียงแตนําไปสูผลงาน
ต่ําแตยังมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจและความคิดริเริ่มต่ําและทัศนคติกลุมทํางานเปนไปในทางลบ และ นภัตสร โอ
สถานนท (2549 หนา 71) ไดศึกษาสภาพที่เปนอยูและควรจะเปนของวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลักบูรพา
และแนวทางกันพัฒนาวัฒนธรรมโรงเรียนพบวา สภาพที่เปนอยูโดยรวมของโรงเรียนวัฒนธรรมโรงเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง และสภาพที่ควรจะเปนอยูในระดับมาก ควรมีการพัฒนาที่สําคัญ 3 ดานคือ ดานความรูสึก เปนกลุมดาน
ความมีเกียรติศักดิ์ศรีและความหลากหลายดาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยสรุปประเด็นขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชดังนี้
1. จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาพฤติกรรมการบริหารของผูนํา สงผลตอความสําเร็จของโรงเรียนอยางมาก
ดังนั้นควรมีการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน มีความเปนผูนําทางวิชาการและมี
การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว ม ซึ่ ง หากผู บ ริ ห ารมี พ ฤติ ก รรมการบริ ห ารเหล า นี้ ก็ จ ะทํ า ให ก ารบริ ห ารงานโรงเรี ย นมี
ความสําเร็จสงผลตอการไดรับรางวัลตอไป
2. ผลของการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จของ
โรงเรียน ดังนี้ ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองตระหนักเขาใจในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของครูใหดีขึ้น
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางานของครู
3. ผลการศึกษาพบวาการสื่อสารเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่จะทําใหงานเกิดประสิทธิภาพเนื่องจาก
การสื่อสารเปนหัวใจสําคัญของการถายทอดงานจากคนกลุมหนึ่งไปอีกกลุมหนึ่งดังนั้นการสื่อสารจึงเปนหัวใจสําคัญ
ซึ่งผูบริหารจะตองคํานึงใหดี
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4. ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานบรรยากาศของโรงเรียนเปนอีกปจจัยที่ผูบริหารตองคํานึงเนื่องจาก
บรรยากาศในการทํางานมีสวนสําคัญที่จะทําใหครูและบุคลากรทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารตอง
จัดบรรยากาศโรงเรียนใหดีเหมาะแกการทํางานเปนอยางยิ่ง
5. ผลการศึกษาพบวาวัฒนธรรมของโรงเรียนเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ผูบริหารจะตองคํานึงเพราะเปนปจจัยที่
เชื่อมตอการทํางานระหวางรุนตอรุนใหใหกลมกลืนกันไปจะทําใหผลการทํางานเกิดผลสําเร็จได
6. จากการศึกษาพบวาปจจัยความผูกพันเปนตัวแปรที่สําคัญตัวหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จของโรงเรียน
โดยผูบริหารควรศึกษาวิธีสรางความผูกพันของครูผานปจจัยคุณภาพชีวิต ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน ปจจัยการ
สื่อสารและปจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียนเพื่อใหบุคลากรมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ เพื่อจะไดนําขอมูลมาเปนประโยชนในการแกปญหาการดําเนินงานในการ
สรางความสําเร็จเพื่อรับรางวัลพระราชทานใหกับโรงเรียนอื่น
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยอื่นที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาและความเอาในใสจากดร.น้ําฝน กันมา ที่ได
ใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษาและตรวจแกไขจนขอบกพรองตาง ๆ จนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ
คณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ทุกทานที่
ไดใหความรูอันทรงคุณคาแกผูวิจัย ขอขอบพระคุณ ดร.สรวิชญ จิตรใจ , ดร.รัชพล ศรีธรรม และคุณครูมาลาตรี
วรรณอุต ที่ไดใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ แนะนําในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
พรอมดวยคณะครูและผูบริหารโรงเรียนบานเวียงพาน , โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายและโรงเรียนเม็งราย
มหาราชวิทยาคม ทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อน ๆ นอง ๆ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาที่ไดใหกําลังใจและใหความชวยเหลือตลอดการดําเนินการ จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณไปไดดวยดี
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ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย
The Motivation Factors that Affect to The Teachers’ Performances in
Chiangrai Municipality
พัชฏ เลิศวิริยะสกุลชัย 1* และ ธิดาวัลย อุนกอง 2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย กลุมตัวอยางไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 205
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ความมุงมั่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก การ
มีเปาหมาย และ ความพยายาม ตามลําดับ สวนดานการมีทิศทาง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งผลการวิเคราะหการถดถอยเชิง
พหุแบบขั้นตอนไดสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร
พบวา ความมุงมั่นปจจัยที่สงผลคือ สภาพการทํางาน ความสําเร็จในงาน เงินเดือนและผลตอบแทน ตามลําดับ ดาน
การมี เ ป า หมายป จ จั ย ที่ ส ง คื อ เงิ น เดื อ นและผลตอบแทน ด า นความพยายาม ป จ จั ย ที่ ส ง ผลคื อ เงิ น เดื อ นและ
ผลตอบแทน สวนดานดานการมีทิศทางปจจัยที่สงผลคือเงินเดือนและผลตอบแทนเชนกัน
2. การศึกษาขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จํานวน 205 คน ไดใหขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยเห็นวา ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีขอเสนอแนะมากที่สุด รองลงมา คือ ดานนโยบาย/การ
บริหาร และดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน สวนดานที่มีขอเสนอแนะนอยที่สุดคือ ดานสภาพการทํางาน
คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจ การปฏิบัติงาน
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Abstract
This research aims to study The Motivation Factors that Affect to The Teachers’ Performances and to
study the suggestion for supporting the motivation in Chiangrai Municipality. The sample that was used in this
study is 205 teachers in Chiangrai Municipality School in 2015. This research used the questionnaire that is
performed to choose 5 kinds of measurement and the statistic values that were used in this research are
percentage, average, standard deviation and Multiple Regression Analysis.
The results showed that
1) the level of The Motivation Factors that Affect to The Teachers’ Performances in Chiangrai
Municipality from the opinion of Chiangrai Municipality’s teachers are in high level in each objective and overall
average and the commitment is the highest, followed by the goals, efforts and respective direction is the lowest.
The analysis result of the Multiple Regression Analysis, the researcher got the predicting equation of the factor
that affect to the teachers’ performances in Chiangrai Municipality are working environments, success in work,
salary and benefits in field of strive, in the other hand in the case of goal are salary and benefits but for the
case of effort or endeavor and having direction for work are salary and benefits.
2) After studied the suggestion of the motivation in the performances of 205 teachers in Chiangrai
Municipality School, the suggestion in case of the kinds of performances got most, and followed by the case of
policy and administrator, salary and benefits and the working environments by descending.
Keywords: Motivation Factors ,Teachers’ Performances

บทนํา
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 เปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู
พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 1 มาตราที่ 6 ไดระบุถึงความมุงหมายในการจัดการศึกษาซึ่ง
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุข
การดําเนินภารกิจใด ๆ นั้น จุดมุงหมายสําคัญ คือ ความตองการใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทรัพยากรพื้นฐานของการบริหาร คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณเครื่องมือ (Material) และ
วิธีการจัดการ (Management) ในบรรดาปจจัย 4 ประการดังกลาว คนนับวามีความสําคัญยิ่ง เพราะมนุษยเปน
สินทรัพยที่มีคายิ่งขององคการ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูบริหารในการหายุทธวิธีในการบริหารจัดการกับทรัพยากร
มนุษย หรือการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรที่มีอยูในองคการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (สรัญพัทธ เอี๊ยว
เจริญ , 2555,หนา 1) การจูงใจจึงเปนภาระหนาที่อันสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของนักบริหารและหัวหนางานที่จะตอง
สรางสรรคและจัดใหมีขึ้นในองคการหรือทุกหนวยงานเพื่อเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานขององคการ เพราะการ
จูงใจจะช วยบําบัด ความตองการ ความจําเปน และความเดือดรอ นของบุค คลในองค การได จะทําใหข วัญในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เจาหนาที่ดีขึ้นมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน การจูงใจเปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองเอาใจใสอยูเสมอ
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การใชกําลังบังคับหรือการจูงใจแบบนิเสธอาจทําใหประสิทธิภาพของงานต่ํา วิธีดังกลาวไมเปนการจูงใจที่ดี และไมใช
วิธีแกปญหาในการปฏิบัติงานที่ถูกตองแตอยางใด การจูงใจแบบปฏิบัติเปนสิ่งที่เจาหนาที่บริหารงานบุคคลจะตอง
สนใจศึกษาถึงปจจัยในอันที่จะกอใหเกิดการจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีอยูเสมอ และจะตองเปรียบเทียบกับสถานการณ
ของการจูงใจในขณะนั้นใหถูกตอง เพื่อจะไดสรรใชเทคนิคการจูงใจไดถูกตองและกอเกื้อ การแกไขไมถูกจุดนอกจาก
จะทําใหการจูงใจไมไดผลและขวัญเสื่อมทรามแลว ยังสิ้นเปลืองคาใชจายและเวลาอีกดวย ผูบริหารงานบุคคลและผูมี
หนาที่รับผิดชอบจะตองหมั่นตรวจสอบอยูเสมอในเรื่องการใชการจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อธํารงรักษาพลังรวมของ
ผูปฏิ บัติง านใหอ ยูในระดับสู งตามต องการเพื่อ เปน ปจ จัยเกื้อ หนุน ที่จะสง ผลไปถึง ประสิท ธิภ าพของงานใหส นอง
วัตถุประสงคขององคการที่กําหนดไว (กันตนา เพิ่มผล ,2550,หนา 93-94)
แรงจูงใจในการทํางานจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก เพราะแรงจูงใจทําใหเกิดการกระทําคือพนักงานเหลานี้
มีความอยากที่จะทํางานมีความตั้งใจในการทํางาน ทุมเท และใชความพยายามในการทํางานใหมีคุณภาพมากขึ้น
ดํารงตนเปนสมาชิกที่ดีขององคการ สรางสรรคและพัฒนางานและองคการ ตลอดจนคงอยูกับองคการอยางยาวนาน
ดวย แตถาคนขาดแรงจูงใจในการทํางาน คนนั้นก็จะเฉื่อยชา ขาดความตั้งใจ ขาดความใสใจในการทํางาน สักแต
ทํางานออกมา ใหเสร็จพน ๆ ตัวไป ผลงานที่ออกมาจึงมักมีคุณภาพต่ํา หรือสรางความเสียหายใหเกิดขึ้นแกองคการ
แรงจูงใจจะเปนปจจัยที่แสดงความเต็มใจ ความตั้งใจที่จะทํา (Will do Factor) แตอยางไรก็ตามผลการปฏิบัติงานยังคง
ขึ้ น อยู กั บ ความสามารถ คื อ พนั ก งานต อ งมี ค วามรู ค วามสามารถในการทํ า งานนั้ น ๆ ความสามารถจะเป น
ปจจัยพื้นฐานจะทําใหคนคนนั้นทํางานนั้น ๆ ได (Can do Factor) และอีกปจจัยคือโอกาสหรือสถานการณที่เกี่ยวของ
เชน คนคนนั้นมีโอกาสไดทํางานที่ตรงกับความรูความสามารถ หรือมีโอกาสใหแสดงออก เขาก็จะสามารถสรางสรรค
ผลงานให เกิด ขึ้ นได อย า งสั ม ฤทธิ ผล (สุ พ านี สฤษฎว านิช 2552,หนา 156-157) ซึ่ ง เฟรดเดอรริก เฮอร เบอร ก
(Frederick Herzberg) และเพื่อนรวมงานของเขาไดเสนอทฤษฎี 2 ปจจัยขึ้น โดยในชวงปลาย ค.ศ. 1950 ถึงชวงตนของ
ค.ศ.1960 ได ทํ า การวิ จั ย โดยใช วิ ธี สั ม ภาษณ นั ก บั ญ ชี แ ละวิ ศ วกรรมจํ า นวนเกื อ บ 200 คน ในเมื อ งพิ ส เบอร
สหรัฐอเมริกา โดยขอใหคนเหลานั้นบรรยายถึงสถานการณที่ทําใหคนเหลานั้นรูสึกดีมีความพอใจ โดยเฮอรสเบอรก
และเพื่อนไดนําผลการสัมภาษณมาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งจากการวิเคราะหนั้นเฮอรสเบอรก ได
คนพบวามีปจจัยอยู 2 กลุมที่เกี่ยวของกับความรูสึกที่มีตองาน ความพอใจในงานและแรงจูงใจในงาน ซึ่งมี 2 ปจจัย
คือปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เปนปจจัยที่มีผลตอความพอใจโดยตรง ไดแก ปจจัยในกลุมที่เกี่ยวของกับงาน
โดยตรง (Intrinsic to the Job) คือ 1) การประสบความสําเร็จในงานหรือทํางานใหประสบความสําเร็จ (Achievements)
เชนนักเขียน หรือศิลปนประเภทตาง ๆ 2) ไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) จากอาชีพการงานนั้น ๆ เชน อาชีพ
ครู ทหาร ตํารวจ 3) ไดรับผิดชอบ (Responsibility) ในงาน เชน อาชีพแพทย พยาบาล ตํารวจ และ 4) เนื้องาน (Work
itself) เชน ทาทายไมจําเจ สนุกสนาน เชน อาชีพ นักแสดง นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังมีปจจัย
บํารุงรักษาหรือปจจัยสุขอนามัย (Maintenance หรือ Hygiene -Factors) จะเปนปจจัยที่ชวยปองกันไมใหเกิดความ
พอใจ ซึ่งเปนปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับงานโดยตรงเปนปจจัยภายนอกตองาน (Extrinsic to the Job) ไดแก 1) กฎ ระเบียบ
นโยบายบริษัท 2) การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา 3) สภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งอานวยความสะดวก
ตาง ๆ 4) คาจาง และคาตอบแทนที่ไดรับ 5) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และ 6) ความมั่นคงในหนาที่การงาน (สุ
พานี สฤษฎวานิช ,2552,หนา163-165) จะเห็นไดวา ปจจัยทั้ง 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยสุขอนามัยสงผลโดย
ตอการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย 1) ความพยายาม หมายถึง ความอุตสาหะในงานของบุคคล
ซึ่งยอมแตกตางกันไปในแตละลักษณะงาน 2) ความมุงมั่น ลักษณะสําคัญประการที่ 2 ของการมีแรงจูงใจไดแก ความ
มุงมั่นไมยอทอในการทํางาน ความมุงมั่นยังหมายถึง ความไมยอทอตอปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการทํางาน 3) การมี
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ทิศทาง การมีความพยายามและความมุงมั่นเปนลักษณะเชิงปริมาณในการทํางานของบุคคล เพราะอาจประเมินได
ดวยตัวเลข เชน จํานวนชั่วโมงหรือจํานวนชิ้น อยางไรก็ตามที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาไดแก คุณภาพของงานนั้น ๆ
และงานจะมีคุณภาพไดยอมตองมีทิศทางที่แนนอน ไมสะเปะสะปะ ฉะนั้นจึงตองพิจารณาดวยวาบุคคลไดใหความ
พยายามและความมุงมั่นอยางมีทิศทางหรือไม หรือเขวออกนอกทิศทางที่ควรจะเปน เพราะทิศทางในการทํางานของ
บุคลากรควรเป นทิศทางที่สอดคลองกับทิ ศทางที่ องคการกําหนด และ 4) การมีเปาหมาย พฤติกรรมที่ เกิดจาก
แรงจู งใจ คือ พฤติก รรมในทิศ ทางที่ มุงสู เปาหมาย โดยเฉพาะเมื่ อกลา วถึง การจู งใจบุ คลากรในองค การ ยอมมี
สมมติฐานวาบุคลากรไดรับการจูงใจจะมีพฤติกรรมที่สอดคลองหรือสงเสริมความสัมฤทธิ์ผลของเปาหมายของ
องคการ ซึ่งในที่นี้เปาหมายของบุคลากรรวมถึงการไดมีโอกาสตัดสินใจอยางสรางสรรค การทํางานอยางมีผลิตภาพ
(productivity) หรือการมาทํางานตามเวลาที่องคการกําหนด อยางไรก็ตามบุคลากรอาจเกิดแรงจูงใจที่แสดงออกซึ่ง
เปาหมายที่ตรงขามกับเปาหมายขององคการ เชนการขาดงานบอย เฉื่อยงานหรือไมสนใจการปฏิบัติงาน ซึ่งหากเปน
ดังนั้นยอมหมายความวา เขาไดใชความพยายามความมุงมั่นไปในทิศทางที่ไมเอื้อตอการสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายของ
องคการ จึงไมอาจนับไดวาเปนแรงจูงใจในการทํางาน (ปภาวดี มนตรีวัต 2554,หนา 21-22) ดังนั้นแรงจูงใจจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานของคนในองคกร หากผูบริหารเขาใจถึงปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจของคนใน
องค ก ร ก็จ ะสามารถสร า งแรงจู ง ใจที่ เหมาะสมและตอบสนองความต อ งการของคนในองค กร เพื่ อ ให ส ามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
เทศบาลนครเชี ย งราย เป น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หนึ่ ง ที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 5 สวนที่ 2 มาตราที่ 41 โดยระบุวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก ระดับตามความพรอม ความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถิ่น โดยมีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 8 แหง มีสํานักการศึกษาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดูแลเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ตั้งแตระดับกอนประถมวัยเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน
ปการศึกษา 2558 มีนักเรียนในการดูแลรับผิดชอบจํานวน 7,433 คน พนักงานครูเทศบาลจํานวน 433 คน (สํานัก
การศึกษาเทศบาลนครเชียงราย, 2558, หนา 1-5) ซึ่งพนักงานครูเทศบาลดังกลาว ถือวาเปนกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว นโยบายหลักสวนหนึ่งของผูบริหารเทศบาลนครเชียงราย
จึงมุงเสริมสรางแรงจูงใจแกพนักงานครูในสังกัด หลายรูปแบบดวยกัน อาทิ การใหเงินโบนัสประจําป การมอบเกียรติ
บัตรเชิดชูครูดีเดนประจําป และการพาศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตลอดจนศึกษา
ถึงขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย 2)เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปจจัยจูงใจ
1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ความกาวหนาในงาน
3. ความยอมรับนับถือ
4. ความรับผิดชอบ
5.ความสําเร็จในงาน
ปจจัยสุขอนามัย
1. เงินเดือนและผลตอบแทน
2. ความสัมพันธกับผูอื่น
3. ความมั่นคงในหนาที่การงาน
4. สภาพการทํางาน
5. นโยบายและการบริหาร

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
1. ความพยายาม
2. ความมุงมั่น
3. การมีทิศทาง
4. การมีเปาหมาย

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 8 โรงเรียน ปการศึกษา
2558 จํานวน 433 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา
2558 จํานวน 205 คน ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครซี่และมอรแกน โดยวิธีการสุม
แบบหลายขั้นตอน โดยใชเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นจะอิงอยู
กับขอมูลที่ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมหรือศึกษาจากเอกสาร ทั้งนี้ไดยึดตามวัตถุประสงคของการวิจัย กรอบ
แนวคิดและขอบเขตของการศึกษา โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน โดยตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในสวนของ ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ความกาวหนาในงาน ความยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความสําเร็จในงาน และ ปจจัยสุขอนามัย
ประกอบดวย เงินเดือนและผลตอบแทน ความสัมพันธกับผูอื่น ความมั่นคงในหนาที่การงาน สภาพการทํางานและ
นโยบายและการบริหาร โดยใชมาตราวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซึ่งเปนลักษณะคําถามปลายปด ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก
ความพยายาม ความมุงมั่น การมีทิศทาง และการมีเปาหมาย โดยใชมาตราวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) โดย
แบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซึ่งเปนลักษณะคําถามปลายปด
และตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบไดเสนอขอเสนอแนะอื่นๆในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S .D. )และการ
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วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบหาความ สัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตาม โดยใชสถิติทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (stepwise Multiple
Regression Analysis)

สรุปผลการศึกษา
1.ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
1.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ
มาก (x̅ = 4.38, S.D.= 0.38) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ความมุงมั่น
มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.42, S.D.=0.41) รองลงมา ไดแก การมีเปาหมาย (x̅ = 4.38, S.D.=0.44) และ ความพยายาม
(x̅ = 4.37, S.D.=0.44) ตามลําดับ สวนดานการมีทิศทาง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̅ = 4.33, S.D.=0.45)
1.1.1 ดานความพยายามมีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.37, S.D.=0.44) และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มีความพยายามในการนําความรูความสามารถมาใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.45, S.D.=0.59) รองลงมา ไดแก พรอมที่จะแกไขงานที่ผิดพลาดดวย
ความเต็มใจ และพยายามทํางานนั้นออกมาใหดีที่สุด (x̅ = 4.44, S.D.=0.60) และพยายามคิดคนวิธีการแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางานอยูเสมอ(x̅ = 4.37, S.D.=0.56) ตามลําดับ สวนเมื่อพบขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการ
ทํางานบอยครั้งทําใหมีความพยายามที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จยิ่งขึ้น(x̅ = 4.30, S.D.=0.53) และพยายามแสวงหา
ความรูใหม ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชกับการทํางาน และลดขอบกพรองที่เกิดขึ้น(x̅ = 4.30, S.D.=0.57) มีคาเฉลี่ย
เทากันซึ่งเปนคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.1.2 ดานความมุงมั่นมีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.42, S.D.=0.41) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไดโดยไมตองเปลี่ยน
ใหบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนกลางคัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.50, S.D.=0.56) รองลงมา ไดแก มีความรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี (x̅ = 4.45, S.D.=0.54) และจะปฏิบัติงานในหนาที่เมื่อไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาทันที (x̅ = 4.41, S.D.=0.57) ตามลําดับสวนยินดีทํางานนอกเวลาทําการเมื่อจําเปนตองปฏิบัติงานให
เสร็จทันตามกําหนดและกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ยเทากันซึ่งเปนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̅ =
4.37, S.D.=0.55)
1.1.3 ดานการมีทิศทางมีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.33, S.D.=0.45) และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา พรอมที่จะปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย
สูงสุด (x̅ = 4.43, S.D.=0.56) รองลงมา ไดแก ตองการใหหนวยงานแจงใหทราบกอนที่จะสั่งใหมีการปฏิบัติงานเพื่อ
ประสิทธิภาพของงาน (x̅ = 4.40, S.D.=0.59) และมีการปรึกษาหารือกันกอนการดําเนินงานเสมอ (x̅ = 4.34,
S.D.=0.62) ตามลําดับ สวนหนวยงานมีการอบรมผูปฏิบัติงานกอนดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̅ = 4.16,
S.D.=0.66)
1.1.4 ดานการมีเปาหมายมีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.38, S.D.=0.44) และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางจริงจังมีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅
= 4.44, S.D.=0.55) รองลงมา ไดแก สามารถปฏิบัติหนาที่จนงานเสร็จเรียบรอยทันเวลาตามที่กําหนดไวเสมอ ละ
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ไดรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานจนงานนั้นสําเร็จลุลวงไปดวยดีมีคาเฉลี่ยเทากัน (x̅ = 4.37,
S.D.=0.37) สวนรูสึกวางานที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญเสมอมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̅ = 4.35, S.D.=4.37)
1.1.5 ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กลุม
ของปจจัยสรางความพอใจในงานมีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.25, S.D.=0.51) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ความสําเร็จในงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.38, S.D.=0.41)
รองลงมาไดแก ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ (x̅ = 4.29, S.D.=0.50) และ ความรับผิดชอบ (x̅ = 4.29, S.D.=0.47) ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากัน สวนดานความกาวหนาในงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̅ = 4.11)
1.1.6 ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.29, S.D.=0.50) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา งานที่ทําอยูเปนงานที่ตรงกับความรูความสามารถ
และประสบการณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.42 0.59) รองลงมา ไดแก งานที่ทําอยูมีความนาสนใจ และเปนงานที่ทา
ทายความสามารถ (x̅ = 4.39, S.D.=0.61) และมีความพอใจในลักษณะของงานที่รับผิดชอบอยู (x̅ = 4.42,
S.D.=0.59) ตามลําดับ สวนงานที่ปฏิบัติอยูมีลักษณะงานและความรับผิดชอบที่สามารถปฏิบัติไดดวยตนเองอยาง
อิสระ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̅ = 4.12, S.D.=0.73)
1.1.7 ดานความกาวหนาในงานมีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.11, S.D.=0.63) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสกาวหนา
โดยสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอ หรือสงไปฝกอบรมอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.21, S.D.=0.76) รองลงมา ไดแก
ความกาวหนาในการทํางานในหนวยงานขึ้นอยูกับผลงานและความสามารถในการทํางาน (x̅ = 4.13, S.D.=0.75) และ
มีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานสูงขึ้นเมื่องานที่ทานทําประสบความสําเร็จ (x̅ = 4.12, S.D.=0.82) ตามลําดับ
สวนหนวยงานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̅ = 4.01, S.D.=0.82)
1.1.8 ดานความยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D.=0.52) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา งานที่ฏิบัติอยูทําใหมีโอกาสเปนคนที่มีความสําคัญ
ในสายตาคนอื่น และเพื่อนรวมงานยอมรับและไววางใจในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากัน ซึ่งเปนเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.24,
S.D.=0.64) รองลงมา ไดแก ไดรับคํายกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเมื่อมีผลงานการปฏิบัติงานดี
(x̅ = 4.19, S.D.=0.71) สวนไดรับความเชื่อถือจากหนวยงานอื่นในดานการทํางาน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (x̅ = 4.16,
S.D.=0.65)
1.1.9 ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.29, S.D.=0.47) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหเสร็จตามเปาหมาย มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด (x̅ = 4.43, S.D.=0.53) รองลงมา ไดแก ทราบขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง (x̅ = 4.36,
S.D.=0.65) และมีโอกาสในการแสดงความสามารถในงานที่ไดรับมอบหมาย ดวยการรับผิดชอบอยางเต็มที่ (x̅ =
4.34, S.D.=0.63) ตามลําดับ สวนงานที่รับผิดชอบ มีปริมาณที่เหมาะสมมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (x̅ = 4.16, S.D.=0.75)
1.1.10 ดานความสําเร็จในงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.38, S.D.=0.41) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา รูสึกพอใจเปนอยางมากในความสําเร็จที่ไดรับจาก
การทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.46, S.D.=0.56) รองลงมา ไดแก มีความกระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จลุลวง
เมื่อไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา (x̅ = 4.42, S.D.=0.54) และทานมีความรับผิดชอบตองานภายใตกรอบ
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ระเบียบที่กําหนด (x̅ = 4.39, S.D.=0.53) ตามลําดับ สวนยินดีทํางานนอกเวลาเพื่อทํางานใหเสร็จแมวาจะไมไดคา
ลวงเวลา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̅ = 4.32, S.D.=0.68)
1.1.11 ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กลุม
ของปจจัยสุขวิทยาหรือปจจัยปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.18,
S.D.=0.58) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ความมั่นคงในงาน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (x̅ = 4.36, S.D.=0.46) รองลงมาไดแก สภาพการทํางาน (x̅ = 4.21, S.D.=0.56) และความสัมพันธกับผูอื่น (x̅
= 4.20, S.D.=0.52) ตามลําดับ สวน เงินเดือน/ผลตอบแทน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̅ = 4.05)
1.1.12 ดานเงินเดือน/ผลตอบแทน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.05, S.D.=0.69) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา หนวยงานมีการกําหนดรายไดและคาตอบแทน
เหมาะสมกับความรูความสามารถตามตําแหนงหนาที่ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.28, S.D.=0.74) รองลงมา ไดแก
หนวยงานมีการกําหนดรายไดและคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบตามตําแหนงหนาที่และรายได(x̅
= 4.11, S.D.=0.75) และสวัสดิการที่ไดรับมีความยุติธรรม เมื่อเทียบกับงานอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกัน (x̅ = 4.09,
S.D.=0.81) ตามลําดับ สวนรายไดที่ไดรับในแตละเดือนเพียงพอสําหรับการใชจายในชีวิตประจําวัน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̅
= 3.86, S.D.=0.94)
1.1.13 ดานความสัมพันธกับผูอื่น มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D.=0.52) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา เพื่อนรวมงานของมีการใหความชวยเหลือแกกันทั้ง
เรื่องงานและเรื่องสวนตัวในโอกาสอันสมควร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.31, S.D.=0.69) รองลงมา ไดแก หนวยงานให
ความสนใจในกิจกรรมที่มุงเนนการเสริมสรางความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (x̅ = 4.23, S.D.=0.65) และมัก
ไดรับความชวยเหลือในเรื่องทั่วๆ ไปจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา (x̅ = 4.22, S.D.=0.61) ตามลําดับ สวน
ผูบังคับบัญชามักใหความใกลชิด สนิทสนมและมีความเปนกันเองมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̅ = 4.08, S.D.=0.83)
1.1.14 ดานความมั่นคงในงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.36, S.D.=0.46) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา งานที่ทําอยูมีความมั่นคงกับอนาคต มีคาเฉลี่ยสูงสุด
(x̅ = 4.42, S.D.=0.69) รองลงมา ไดแก รางวัลหรือผลตอบแทนที่แทจริงคือ ความภูมิใจในผลสําเร็จของงาน (x̅ =
4.39, S.D.=0.57) และรูสึกภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรของเทศบาลนครเชียงราย (x̅ = 4.38, S.D.=0.61) ตามลําดับ สวน
หนวยงานไดสงเสริมใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานเชนฝกอบรม การศึกษาดูงานเปนตน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
(x̅ = 4.29, S.D.=0.71)
1.1.15 ดานสภาพการทํางาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.21, S.D.=0.56) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา สภาพแวดลอมในที่ทํางาน มีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวกสบาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.38, S.D.=0.65) รองลงมา ไดแก บรรยากาศในที่ทํางานทําใหทํางาน
อยางมีความสุข (x̅ = 4.21, S.D.=0.67) และสถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย (x̅ = 4.20, S.D.=0.71)
ตามลําดับ สวนการจัดแบงบริเวณตางๆ ภายในหนวยงานของทานเปนสัดสวน และมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
(x̅ = 4.04, S.D.=0.75)
1.1.16 ดานนโยบายและการบริหาร มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.10) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา หนวยงานมีการกําหนดนโยบายการทํางานที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ย
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สูงสุด (x̅ = 4.16) รองลงมา ไดแก หนวยงานมีการชี้แจงนโยบายการทํางานและปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานอยาง
สม่ําเสมอ (x̅ = 4.13) และหนวยงานมีการกําหนดสายการบังคับบัญชาที่มีความเหมาะสมและชัดเจน (x̅ = 4.10)
ตามลําดับ สวนรูสึกพอใจในนโยบายและรูปแบบของการบริหารงานของหนวยงานเปนอยางมาก มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̅ =
4.06)
1.1.17 ดานนโยบายและการบริหาร มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.10, S.D.=0.75) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา หนวยงานมีการกําหนดนโยบายการทํางานที่ชัดเจน
มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.16, S.D.=0.84) รองลงมา ไดแก หนวยงานมีการชี้แจงนโยบายการทํางานและปญหาที่เกิดขึ้น
จากการทํางานอยางสม่ําเสมอ (x̅ = 4.13, S.D.=0.73) และหนวยงานมีการกําหนดสายการบังคับบัญชาที่มีความ
เหมาะสมและชัดเจน (x̅ = 4.10, S.D.=0.75) ตามลําดับ สวนรูสึกพอใจในนโยบายและรูปแบบของการบริหารงานของ
หนวยงานเปนอยางมาก มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̅ = 4.06, S.D.=0.80)
1.2 การถดถอยเชิง พหุ คูณ แบบขั้ นตอน ไดส มการพยากรณป จจั ยที่ สง ผลตอ แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร ดังนี้
1.2.1 ปจจัยที่สงผลตอดานความพยายาม (Y1)ไดแก เงินเดือนและผลตอบแทน (X6) อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 โดยสามารถนํามาสรางเปนสมการพยากรณ ไดวา Y1 = 3.334-0.221X6 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานพยากรณ เทากับ 0.432
1.2.2 ปจจัยที่มีผลตอดานความมุงมั่น (Y2) สูงสุดไดแก สภาพการทํางาน (X9) รองลงมา คือความสําเร็จ
ในงาน (X5) เงินเดือนและผลตอบแทน (X6) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ตามลําดับ โดยสามารถนํามาสรางเปน
สมการพยากรณ ไดวา Y2= 3.132 + 0.206X9 + 0.198X5 - 0.224X6 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานพยากรณ
เทากับ 0.401
1.2.3 ปจจัยที่มีผลตอดานการมีทิศทาง (Y3) ไดแก เงินเดือนและผลตอบแทน (X6) อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 โดยสามารถนํามาสรางเปนสมการพยากรณ ไดวา Y3 = 4.005 - 0.195X6 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานพยากรณ เทากับ 0.451
1.2.4 ปจจัยที่มีผลตอดานการมีเปาหมาย (Y4) ไดแก เงินเดือนและผลตอบแทน (X6) อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 โดยสามารถนํามาสรางเปนสมการพยากรณ ไดวา Y4 = 3.240 - 0.226X6 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานพยากรณ เทากับ 0.421
2. ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย
การศึกษาขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย พบวา
พนักงานครูสังกัด เทศบาลนครเชี ยงราย จํานวน 205 คน ไดให ขอเสนอแนะในการเสริ มสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยเห็นวา ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีขอเสนอแนะมากที่สุด จํานวน 82 คน (รอยละ40 ) รองลงมา คือ
ดานนโยบาย/การบริหาร จํานวน 74 คน (รอยละ36.10 ) และดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน จํานวน 64 คน (รอยละ
31.22 ) สวนดานที่มีขอเสนอแนะนอยที่สุดคือ ดานความยอมรับนับถือ จํานวน 27 คน (รอยละ13.17)
1. ข อ เสนอแนะด า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ พบว า พนั ก งานครู สั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งราย ได ใ ห
ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยเห็นวา ไดทํางานตรงกับ
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ความรูความสามารถที่เรียนมา มากที่สุด จํานวน 18 คน รองลงมาเห็นวามีการกําหนดขอบขายงานและภาระงานที่
ชัดเจน จํานวน 15 คน และควรลดภาระงานที่นอกเหนือจากงานสอน จํานวน 14 คน
2. ข อ เสนอแนะด า นความก า วหน า ในงาน พบว า พนั ก งานครู สั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งราย ได ใ ห
ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาในงาน โดยเห็นวา มีการประเมินผลงานที่
ยุติธรรมและชัดเจน มากที่สุด จํานวน 16 คน รองลงมาเห็นวา มีการฝกอบรมพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนจํานวน 14 คน และ มีเวทีการแขงขันดานวิชาการใหมากขึ้น จํานวน 12 คน
3. ขอเสนอแนะดานความยอมรับนับ ถือ พบวา พนักงานครู สังกัดเทศบาลนครเชีย งราย ไดใ ห
ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความยอมรับนับถือ โดยเห็นวา ควรลดขั้นตอนการ
ตรวจสอบการทํางานที่ไมจําเปน มากที่สุด จํานวน 13 คน รองลงมาเห็นวา มีการจัดกิจกรรมที่แสดงความยอมรับนับ
ถือในองคกร จํานวน 9 คน และควรปลูกฝงจิตสํานึกการยอมรับในเพื่อนรวมงานอยางสม่ําเสมอ จํานวน 5 คน
4. ขอเสนอแนะดานความรับผิดชอบ พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดใหขอเสนอแนะ
ในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบ โดยเห็นวา ควรมีการกระจายงานใหทุกคนได
รับผิดชอบเทา ๆ กัน มากที่สุด จํานวน 15 คน รองลงมาเห็นวา ควรมีการมอบหมายงานตามความรูความสามารถ
จํานวน 13 คน และควรใหอิสระในการคิดแกปญหาตาง ๆ จํานวน 12 คน
5. ขอ เสนอแนะดา นความสํ าเร็ จในงาน พบว า พนัก งานครูสั งกัด เทศบาลนครเชีย งราย ไดใ ห
ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จในงาน โดยเห็นวา ควรพัฒนาบุคลากรเพื่อ
มุงสูความสําเร็จอยางตรงจุด มากที่สุด จํานวน 16 คน รองลงมาเห็นวา ควรสรางความตระหนักถึงเรื่องความสําเร็จ
ในงานใหแกคนในองคกร จํานวน 14 คน และมีแนวทางในการเดินทางสูความสําเร็จที่ชัดเจน จํานวน 10 คน
6. ขอเสนอแนะดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดให
ข อ เสนอแนะในการเสริ ม สร า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน ด า นเงิ น เดื อ นหรื อ ค า ตอบแทนโดยเห็ น ว า ควรเพิ่ ม
คาตอบแทนใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวม มากที่สุด จํานวน 14 คน รองลงมาเห็นวาควรพิจารณาผลงาน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากกวาภาระงานอื่น จํานวน 13 คน ควรสงเสริมจัดหางานพิเศษเพื่อเพิ่ม
รายไดของพนักงานครู จํานวน 13 คน และควรจัดสวัสดิการใหไดรับคาตอบแทนและเงินเดือนตามระเบียบราชการ
จํานวน 13 คน
7. ขอเสนอแนะดานความสัมพันธกับผูอื่น พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดให
ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับผูอื่น โดยเห็นวา ควรจัดกิจกรรมสราง
เสริมความสัมพันธอยางตอเนื่อง มากที่สุด จํานวน 13 คน รองลงมาเห็นวา ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการสราง
วัฒนธรรมองคกรที่ดี จํานวน 11 คน และควรมอบรางวัลใหแกผูที่มีความสัมพันธยอดเยี่ยมในองคกรจํานวน 4 คน
8. ขอเสนอแนะดานความมั่นคงในหนาที่การงาน พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดให
ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน โดยเห็นวา ควรให
ความรูสึกมั่นคงในหนาที่การงานแก คนในองคกร มากที่สุด จํานวน 15 คน รองลงมาเห็นวา ควรสงเสริมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงในการทํางาน จํานวน 12 คน และมีเกณฑการประเมินการยายที่ทํางานอยางชัดเจน จํานวน 9
คน
9. ขอเสนอแนะดานสภาพการทํางาน พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดใหขอเสนอแนะ
ในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานสภาพการทํางาน โดยเห็นวาควรจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
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ทํางานและการเรียนรูของนักเรียน มากที่สุด จํานวน 17 คน รองลงมาเห็นวาการทํางานที่มีความสามัคคีและมีมนุษย
สัมพันธที่ดีตอกัน จํานวน 15 คน และจัดสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะสม จํานวน 14 คน
10. ข อ เสนอแนะด า นนโยบาย/การบริ ห าร พบว า พนั ก งานครู สั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งราย ได ใ ห
ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานนโยบาย/การบริหาร โดยเห็นวานโยบายควรมีความ
ชัดเจน ไมเปลี่ยนแปลงบอย มากที่สุด จํานวน 18 คน รองลงมาเห็นวาผูบริหารควรมีความรูความเขาใจในงานแตละ
ดานที่ชัดเจน จํานวน 12 คน และควรเนนผูเรียนใหประสบความสําเร็จสูงสุด จํานวน 12 คน
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความมุงมั่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.42, S.D.=0.41) รองลงมา ไดแก
การมีเปาหมาย (x̅ = 4.38, S.D.=0.44) และ ความพยายาม (x̅ = 4.37, S.D.=0.44) ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
พนักงานครูเทศบาลนครเชียงรายสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไดดี มีความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานในหนาที่เมื่อไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาทันที และพนักงานครูสวนใหญมีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางจริงจังสามารถปฏิบัติหนาที่จนงานเสร็จเรียบรอยทันเวลาตามที่กําหนดไวเสมอ รวมถึงใน
การทํางานทุกครั้งมักจะไดรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานจนงานนั้นสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ตลอดจนพนักงานครูมีความพยายามในการนําความรูความสามารถมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ พรอมที่จะ
แกไขงานขอผิดพลาด และพยายามทํางานนั้นออกมาใหดีที่สุด พยายามคิดคนวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานอยูเสมอ ซึ่งเมื่อพบขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ทําใหพนักงานครูมีความพยายามที่จะทํางานนั้นให
สําเร็จยิ่งขึ้นสําหรับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีคาเฉลี่ย
รวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานความสําเร็จในงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.38,
S.D.=0.41) รองลงมา ไดแก ความมั่นคงในงาน (x̅ = 4.36, S.D.=0.46) และลักษณะงานที่ปฏิบัติ(x̅ = 4.29,
S.D.=0.50) ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานครูเทศบาลนครเชียงรายรูสึกพอใจเปนอยางมากในความสําเร็จ
ที่ไดรับจากการทํางาน ทําใหมีความกระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จลุลวง มีความรับผิดชอบตองานภายใตกรอบ
ระเบียบที่กําหนด ซึ่งเกิดจากความรูสึกที่มีตองานนั่นคืองานที่ทําอยูมีความมั่นคงกับอนาคต มีความภูมิใจในผลสําเร็จ
ของงาน และรูสึกภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรของเทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานนั้นพนักงานครูไดรับ
มอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถและประสบการณ จึงทําใหงานที่ทําอยูมีความนาสนใจ และเปนงานที่ทา
ทายความสามารถทําใหพนักงานครูมีความพอใจในลักษณะของงานที่รับผิดชอบอยู สอดคลองกับงานวิจัยของอิสรีย
ไทรตระกูล (2553,หนา 53-54) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการทํางานของพนักงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการทํางานของพนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจที่มีอิทธิพลสูงสุด
ไดแก แรงจูงใจดานตําแหนงงาน รองลงมาคือ ดานเงินเดือน และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่ําที่สุด คือ ดานสภาพแวดลอม
และความสัมพันธของเพื่อนรวมงานในการทํางานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการทํางานของพนักงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในดานเงินเดือนที่มีอิทธิพลสูงที่สุด ไดแก ฐานเงินเดือนระดับตําแหนงที่สูงกวาตําแหนงในปจจุบันเปนแรง
ดึ ง ดู ด ให ทํ า งานมากขึ้ น เพื่ อ จะได เ ลื่ อ นตํ า แหน ง และปรั บ ฐานเงิ น เดื อ น ด า นสวั ส ดิ ก าร คื อ สวั ส ดิ ก ารด า นค า
รัก ษาพยาบาลที่ ไ ดรับ ทํ าให รูสึก ว า ไดรับ สิ ทธิ พิ เศษกว าบุ ค คลที่ ทํ า งานในองค ก รอื่ น ที่ ไม ไ ด รับ สวั สดิ ก ารด า นค า
รักษาพยาบาลจึงรูสึกอยากตอบแทนองคกรดวยการทํางานอยางเต็มที่ ในดานตําแหนงงาน แรงจูงใจที่มีอิทธิพลสูง
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ที่สุด คือ งานในตําแหนงเปนงานที่ทาทายความสามารถ จึงเกิดความสนใจในงาน และตั้งใจทํางานเพื่อใหงานสําเร็จ
ดานผูบังคับบัญชา แรงจูงใจที่มีอิทธิพลสูงที่สุด คือ ผูบังคับบัญชามีความรู มีความสามารถ และพรอมชวยเหลือ
แก ป ญ หาต า งๆ ของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา จึ ง รู สึ ก ต อ งทํ า งานอย า งเต็ ม ความสามารถ และประการสุ ด ท า ยด า น
สภาพแวดลอมและความสัมพันธของเพื่อนรวมงานในการทํางาน แรงจูงใจที่มีอิทธิพลสูงที่สุด คือ สภาพแวดลอม
ภายในของสํานักงาน มีความสะอาด เรียบรอยและเหมาะสมกับการทํางานทําใหไมรูสึกเบื่อหนายเมื่อตองทํางานที่
สํานักงาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ แสงเพ็ชร แสงจันทร (2553,หนา 88-91) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยอาชีพฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดานปจจัยภายนอกของงานใน
ภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงานในองคกร รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย
ไดแก ดานคาตอบแทนปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยอาชีพฝาง อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม ดานปจจัยภายในงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก ดานการยอมรับนับถือ รองลงมา คือ ดานลักษณะของงาน และดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ไดแก ดาน
ความกาวหนา
2. ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอนไดสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร ดานความพยายาม ปจจัยที่สงคือเงินเดือนและผลตอบแทนสวนดาน
ความมุงมั่นปจจัยที่สงผล คือ ความสําเร็จในงาน เงินเดือนและผลตอบแทน และสภาพการทํางาน ตามลําดับทั้งนี้ใน
ดานการมีทิศทางปจจัยที่สงคือ เงินเดือนและผลตอบแทน และดานการมีเปาหมายปจจัยที่สงผล คือ เงินเดือนและ
ผลตอบแทนเช น กั น จะเห็น ได ว า คื อ ป จ จั ย ด า นเงิ น เดื อ นและผลตอบแทน ทั้ ง นี้ พ บว า ป จ จั ย ด า นเงิ น เดื อ นและ
ผลตอบแทน มีผลความสัมพันธทางลบตอแรงจูงใจ นั่นอาจเปนเพราะวา เมื่อพนักงานครูเทศบาลนครเชียงรายไดรับ
เงินเดือนและผลตอบแทนนอยยิ่งทําใหมีแรงจูงใจในการทํางานใหมากขึ้น เพื่อใหไดรับเงินเงินเดือนและผลตอบแทนให
มากขึ้นทั้งนี้ เงินเดือนและผลตอบแทนเปนสิ่งจูงใจใหคนเขามาทํางาน ดังนั้น งานใดๆ ที่มีเงินเดือนและผลตอบแทนสูง
ก็จะเปนสิ่งจูงใจใหคนทํางานอยางตั้งใจและมุมานะในการทํางาน สอดคลองกับคํากลาวของ เฟรดเดอรริก เฮอร
เบอรก (Frederick Herzberg) ที่กลาววา ปจจัยบํารุงรักษาหรือปจจัยสุขอนามัย (Maintenance Hygiene -Factors) ซึ่ง
จะเปนปจจัยที่ชวยปองกันไมใหเกิดความไมพอใจ ซึ่งเปนปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับงานโดยตรงเปนปจจัยภายนอกตองาน
(Extrinsic to the Job) แตถือเปนปจจัยอันดับตน ก็คือ เงินเดือน (Salary) อันหมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูป
เงินรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้น เปนที่พอใจของบุคคลที่ทํางาน และยังสอคลองกับ ราณี อิสิชัยกุล (
2548,หนา 190-192) กลาววา ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) ไดแก ความตองการพื้นฐานของ
มนุษยเพื่อการอยูรอด เชน อาหาร น้ํา อากาศ พักผอน ที่อยูอาศัย อุณหภูมิ และความตองการทางเพศ โดยปกติ
องคการจะตอบสนองความตองการทางรางกายโดยการจายคาจางหรือเงินเดือน เพื่อพนักงานจะนําไปใชจายเพื่อการ
ดํารงชีพของแตละคน นอกจากนี้องคการอาจจะอํานวยความสะดวกใหกับพนักงานมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการทางดานรางกาย เชน จัดใหมีหองอาหาร หองพยาบาล หองพักผอน หองทํางานปรับอากาศ บานพัก เปนตน
โดยทั่วไปพนักงานระดับต่ําจะมีความตองการทางรางกายสูงกวาพนักงานระดับสูง เนื่องจากพนักงานในระดับสูงสวน
ใหญ ได รับ การตอบสนองทางด า นรา งกายมากกว าพนั ก งานที่ อยู ใ นระดั บ ต่ํา อยูแ ล ว จะเปน ได วา เงิน เดื อนและ
ผลตอบแทนมีสวนสําคัญยิ่งที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิตติยา สมสิบ (2553
,หน า 62-66) ได ศึ ก ษาเรื่ อ งแรงจู ง ใจในการทํ า งานของพนั ก งานขายทางโทรศั พ ท ข องบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ใน
- Proceedings -

1238

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอแรงจูงใจในการทํางานทั้งปจจัยจูงใจและ
ปจจัยค้ําจุนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาปจจัยจูงใจเรียงลําดับระดับความสําคัญจากมากไปนอยไดดังนี้ ปจจัยดาน
ความสําเร็จในการทํางานในระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก รองลงมาคือปจจัยดานความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
ปจจัยดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ปจจัยดานลักษณะงานที่ทํา และปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือยก
ย อ งและชมเชย ส ว นป จ จั ย ค้ํ า จุ น เรี ย งลํ า ดั บ ระดั บ ความสํ า คั ญ จากมากไปน อ ยได ดั ง นี้ ผู ต อบแบบสอบถามให
ความสํ า คั ญต อ ปจ จั ย ดา น ความมั่ น คงในการทํ างานในระดั บ มากที่ สุด เป นอั น ดับ แรก รองลงมาคื อ ป จ จัย ด า น
เงินเดือนและคาตอบแทนปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ปจจัย
ดานคุณภาพของการบังคับบัญชาการควบคุมดูแล ปจจัยดานสภาพการทํางาน และปจจัยดานตําแหนงงานกับปจจัย
ดานนโยบายการบริหารของบริษัท
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยผูศึกษาไดนําเสนอแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน สวนที่สองเปนขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาจากการสอบถามความคิดเห็นของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร ไดทราบขอมูลเพื่อพิจารณาและนําไปเปนขอมูลประกอบการวางแผน
พัฒนาสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ใหดียิ่งขึ้น
1.1 จากผลการวิจัย พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดาน
การมีทิศทาง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารควรแจงใหทราบกอนที่จะสั่งใหมีการปฏิบัติงาน มีการปรึกษาหารือกัน
กอนการดําเนินงานและควรมีการอบรมผูปฏิบัติงานกอนดําเนินงาน เพื่อประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
1.2 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาล
นคร ด าน เงิน เดื อนและผลตอบแทนมีค าเฉลี่ ยต่ํ าสุ ด ดังนั้ นผู บริ หารควรเพิ่ มค าตอบแทนให เหมาะสมกั บสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม ควรจัดสวัสดิการใหไดรับคาตอบแทนและเงินเดือนใหเพิ่มขึ้นตามระเบียบราชการ เพื่อเปนสิ่งจูงใจ
ใหคนเขามาทํางาน และมุมานะในการทํางาน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
เชน การปรับตัว สุขภาพจิต นิสัยทางการทํางาน เปนตน
2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงราย
3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสังกัดเทศบาลนครเชียงรายในสวน
งานอื่น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.ธิดาวัลย อุนกอง ที่กรุณาใหคําปรึกษา
คําแนะนําตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความหวังดีเสมอมาจนทําใหการศึกษาในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ
ผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย
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ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) นางอนุรักษ บุตรสาร
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และนางอัมพร จันทนะเปลิน ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้
หากการศึกษาคนควาดวยตนเองมีคุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา คุณคาและประโยชนเหลานั้นขอมอบ
เปนเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย
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ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL HEALTH IN SCHOOLS UNDER THE
PHAYAO PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
สวนันท ชัยวร 1* และ น้ําฝน กันมา 2
12

13

Sawanan Chaiworn 1* and Namfon Gunma2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัด
สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาพะเยา เขต 1 3) เพื่อ สรา งสมการพยากรณสุ ขภาพขององค การของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 291 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
และการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวา
1. สุขภาพองคการของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การมุงเนนวิชาการ รองลงมา คือ การกําหนดเปาหมาย และนอยที่สุด
คือ การสนับสนุนทรัพยากร
2. ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยู
ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามลําดับ สวนดานที่
มีระดับการบริหารต่ําสุด คือ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และดานการสงเสริมความรู
ดานวิชาการแกชุมชน มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ทีมงานและการบริหาร รองลงมา คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร และ
นอยที่สุด คือ การจูงใจ
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นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
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3. สมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 โดยใชปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคกรของสถานศึกษาเปนตัวพยากรณ พบวา ปจจัยดานการจูงใจ (X4) ปจจัย
ดานโครงสรางองคการ (X1) และปจจัยดานบรรยากาศในสถานศึกษา (X5) เปนตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .736 สามารถสรางสมการพยากรณสุขภาพ
องคการของสถานศึกษาไดรอยละ 54.1 สรางสมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษาไดดังนี้
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
Y = 9.407 + 1.865X4 + 1.468X1 + 1.412X5
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .370X4 + .244X1 + .223X5
คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผลต อสุ ขภาพองคการ สุขภาพองคก า

Abstract
The purposes of this research were to 1) to study the organizational health in schools under the Phayao
Primary Educational Service Area Office 1 2) to study the factors affecting organizational health in schools under
the Phayao Primary Educational Service Area Office 1 3) construct predictive equations of organizational health
in schools under the Phayao Primary Educational Service Area Office 1. The sample group consisted of 291
informants institutions administrators and teachers in schools under the Phayao Primary Educational Service Area
Office 1. 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 multiple linear
regession analysis.
The findings of the research were as follow:
1. The organizational health in schools under the Phayao Primary Educational Service Area Office 1 as a
whole as well as by individual item of competence, were at the “highest”. When considering each aspect, it
shows that all of these aspects are at high level, also. The academic focus is at the highest level, followed by
targeting and support resources is at lowest level.
2. The factors affecting organizational health in schools under the Phayao Primary Educational Service
Area Office 1 as a whole as well as by individual item of competence, were at the “highest”. When considering
each aspect, it shows that all of these aspects are at high level,also. Staff and administration is at the highest
level, followed by leadership and motivation is at lowest level.
3. The equations of organizational health in schools under the Phayao Primary Educational Service Area
Office 1 by the factors affecting organizational health is education of a prophet ,it was that the best factors
comprised motivation (X4) , organization structure (X1) and organization within environment (X5). They affected
organization health in schools under the Phayao Primary Educational Service Area Office 1 at the .01 level of
significance. It showed a multiple correlation coefficients equal .736. The forecast for the organizational health in
schools was at 54.1 percent. The forecast equations for the organizational health in school were as forrows:
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Equation of raw score:
Y = 9.407 + 1.865X4 + 1.468X1 + 1.412X5
Equation of standard score:
Z = .370X4 + .244X1 + .223X5.
Keywords: FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL HEALTH , ORGANIZATIONAL HEALTH

บทนํา
ในโลกยุค สังคมแหงความรู ยุคโลกาภิวัตน และยุคแหงการเปลี่ยนแปลง หนวยงานตาง ๆ ตองปรับตัว
เปลี่ยนกระบวนทัศนใหม และเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม โดยเรียนรูใหเร็วกวาคูแขง เรียนรูเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการกาวเขาสูสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society) ในการบริหารราชการ
แนวใหม หนวยราชการจึงตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยยึดหลักการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (จักรพงศ สุวรรณรัศมี, 2556, หนา 73)
สถานศึ ก ษา ถื อ เป น ส ว นราชการที่ เป น หน ว ยงานทางการศึ ก ษา และเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ที่ มี
ความสําคัญในการจัดการเรียนรู จึงตองปรับบทบาทใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบตัว และสังคมโลก
โดยเฉพาะพระราชกฤษฎีก ากํ าหนดเป นหลักการว า สวนราชการตอ งมี การพัฒนาความรู เพื่อ ใหมี ลัก ษณะเป น
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นจึงตองพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบใหมดวยการจัดการความรูใน
สถานศึกษา (จักรพงศ สุวรรณรัศมี, 2556, หนา 74)
ดังนั้น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จะมี
สุขภาพองคการที่ดีไดนั้นจําเปนตองมีปจจัยตาง ๆ เขามาชวยสนับสนุนองคการ สิ่งที่ทําใหทราบถึงการดําเนินการจัด
การศึกษาใหสถานศึกษามีคุณภาพนั้น ขึ้นอยูกับสุขภาพองคการของสถานศึกษาหากสถานศึกษาใดมีสุขภาพองคการ
ที่สมบูรณ ทํางานไดสอดคลองกันและรวมมือแสดงออกถึงความสําเร็จไมมีแรงกดดัน บุคลากรภายในสถานศึกษาอยู
ร ว มกั น อย า งมี ค วามสุ ข ทั้ ง ผู บ ริ ห ารและครู ต า งสนั บ สนุ น การทํ า งานและร ว มมื อ กั น ทํ า งานในด า นวิ ช าการให มี
ผลสัมฤทธิ์ในระดับที่นาพอใจ คุณภาพของสถานศึกษาจึงเปนที่เชื่อมั่นและยอมรับจากสังคมและผูที่เกี่ยวของ
จากปญหาและแนวคิดดังกลาว ทําใหผูวิจัยตองการทราบถึงระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการและตองการทราบวามีปจจัย
ใดบางที่สงผลตอสุขภาพองคการ โดยการสรางสมการพยากรณขึ้นเพื่อหาคาพยากรณปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ
องค ก าร การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ สุ ข ภาพองค ก ารภายในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่ อเป นแนวทางสํ าคัญในการปรับ ปรุงและพั ฒนาผู บริหาร ครู และผูที่เกี่ ยวขอ งให มี
คุณภาพยิ่งขึ้น เปนเครื่องชี้ใหทราบถึงขอบกพรองในการที่จะแกไขปญหาการดําเนินงานในการบริหาร และสามารถนํา
ผลการวิจัยที่ไดมาเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาคนควาตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (3) เพื่อสรางสมการพยากรณสุขภาพขององคการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของ
สถานศึกษา
1. โครงสรางองคการ
2. ทีมงานและการบริหาร
3. ภาวะผูนํา
4. การจูงใจ
5. บรรยากาศในสถานศึกษา

สุขภาพขององคการ
1. การกําหนดเปาหมาย
2. บูรณภาพของสถานศึกษา
3. อิทธิพลของผูบริหาร
4. การสนับสนุนทรัพยากร
5. ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน
6. ขวัญในการปฏิบัติงาน
7. การมุงเนนวิชาการ

วิธีการศึกษา
กับคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2558 มีผูบริหารและครูผูสอนจํานวน 1,106 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คื อ ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2558 ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน
(Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหารและครูผูสอนจํานวน 291 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check
List) ตอนที่ 2 เปนแบบวัดสุขภาพองคการของสถานศึกษา ตามมิติวัดสุขภาพองคการ ทั้ง 7 มิติ ไดแก 1) การกําหนด
เปาหมาย 2) บูรณภาพของสถานศึกษา 3)อิทธิพลของผูบริหาร 4) การสนับสนุนทรัพยากร 5) ภาวะผูนําฉันทเพื่อน
รวมงาน 6) ขวัญในการปฏิบัติงาน และ 7) การมุงเนนวิชาการ ทั้งหมด 48 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสงผลตอ
สุขภาพองคการของสถานศึกษา 5 ปจจัย คือ 1) โครงสรางองคการ 2) ทีมงานและการบริหาร 3) ภาวะผูนํา 4) การ
จูงใจ และ 5) บรรยากาศในสถานศึกษา ทั้งหมด 35 รายการลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) ขอมูลที่
เกี่ยวกับสุขภาพองคการและปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการ โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( S .D. ) และใชการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
1. ระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทั้ง 7 มิติอยูในระดับมาก มิติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การมุงเนนวิชาการ
รองลงมา คือ การกําหนดเปาหมาย และนอยที่สุด คือ การสนับสนุนทรัพยากร
กําหนดเปาหมาย พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า สถานศึ ก ษามี ก ารบั น ทึ ก เป า หมายของ
สถานศึ กษาไวเปน ลายลัก ษณ อัก ษร มี คา เฉลี่ยสู งที่ สุด รองลงมา ได แก นํ าวิ สัย ทัศ น พันธกิจ และนโยบายของ
สถานศึกษาบรรจุ ในแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา และเผยแพรใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา
ไดรับทราบถึงเปาหมายของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
บูรณภาพของสถานศึกษา พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พะเยาเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก สถานศึกษามีการประชุม ชี้แจง และมีการจัดการ แกปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปกครอง
นักเรียน และชุมชน และสถานศึกษามีการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารใหชุมชนไดรับทราบ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
อิทธิพลของผูบริหาร พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต
1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายครูผูสอนเปนกรรมการตาง
ๆ บุ ค ลากรมี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บัติ ห น าที่ เพื่ อ พั ฒนางานของสถานศึ กษา มี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุด รองลงมา ได แ ก
ผูบ ริห ารสถานศึ ก ษาได รั บการยอมรับ นับ ถื อและเชื่อ ใจจากผูบ ริ หารการศึ กษา ในการปฏิบั ติง าน และผูบ ริห าร
สถานศึกษาไดรับการยอมรับนับถือและเชื่อใจจากชุมชน ในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
การสนับสนุนทรัพยากร พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนาตนเองอยางเหมาะสมและตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก อาคารสถานที่เพียงพอสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน และความตองการของบุคลากร ,ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรไดปฏิบัติหนาที่
ตามความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล และผูบริหารมีการควบคุม กํากับ และติดตาม การใชทรัพยากร
ของสถานศึกษา และสถานศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด
ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พะเยาเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมของสถานศึก ษาอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ย สูงที่สุด รองลงมา ไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษาเป ดโอกาสให
บุคลากรแสดงความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชาไดอยางอิสระ และผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการตัดสินใจแกปญหากับงานโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ขวัญในการปฏิบัติงาน พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูมีความภาคภูมิในในอาชีพของตน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมา ไดแก บุคลากรมีความผูกพันและมีทัศนคติที่ดีตอสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษากลาวคําชมเชยตอ
บุคลากรเมื่อทํางานสําเร็จ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
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การมุงเนนวิชาการ พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมซอมเสริมเพื่อชวยเหลือนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในแตละกลุมสาระการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก สถานศึกษามีการจัด
โครงการที่มุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสถานศึกษามีการใหครูมีการเตรียมทําแผนการสอนไวลวงหนา มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด
2. ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทั้ง 5 ปจจัย โดยรวมอยูในระดับมาก
ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทีมงานและการบริหาร รองลงมา คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร และนอยที่สุด คือ การจูงใจ
ดานโครงสรางองคการ พบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานศึกษามีการจัด
โครงสรางองคการที่ชัดเจนและเปนระบบ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก สถานศึกษามีการแบงสายการบังคับ
บัญชาอยางชัดเจน และการเสนอรายงานการปฏิบัติงานเปนไปตามลําดับขั้น และมีความรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ดานทีมงานและการบริหาร พบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรทุกคนมี
สวนรวมในการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก บุคลากรมีวัตถุประสงครวมกันในการทํางาน และเกื้อหนุน
งานของบุคลากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ดานภาวะผูนําของผูบริหาร พบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาเป น แบบอย า งที่ ดี แ ก บุ ค ลากรในด า นการปฏิ บัติ ง าน มี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมา ได แ ก ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาแกไ ขสถานการณเฉพาะไดอยางสมเหตุสมผล และผูบริหารสถานศึ กษามีสวนในการสรางทีมงานที่
เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ดานการจูงใจ พบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหความ
ชวยเหลือและเกื้อกูลคณะครูในกิจกรรมของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาให
ความสะดวกในการติดตองานทุก ๆ ฝายในสถานศึกษา และเมื่อบุคลากรกระทําผิดตอการปฏิบัติหนาที่ทําใหงานเกิด
ความเสียหายผูบริหารมีการลงโทษเพื่อปรับพฤติกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ดานบรรยากาศในสถานศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ชุมชนและ
หนวยงานภายนอกสามารถใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหเกิดประโยชนได มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก
แหลงเรียนรูในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสถานศึกษามี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูสําหรับผูเรียนและชุมชน และสถานศึกษามีความพรอมในการรองรับการจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
3. ผลการวิเคราะหการสรางสมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พบวา อํานาจในการพยากรณรอยละ 54.1 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนน
ดิบ Y = 9.407 + 1.865X4 + 1.468X1 + 1.412X5 และเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .370X4 + .244X1 + .223X5
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สรุปผลการศึกษา
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ทํ า ให ท ราบถึ ง ความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อนที่ มี ต อ สุ ข ภาพองค ก ารของ
สถานศึกษาและปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ตลอดจนสมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ ควรแกการนํามา
อภิปรายผลดังตอไปนี้
1. สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จาก
ผลการวิจัยพบวา มีระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวมอยูในระดับ
สมบูรณมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาไดใหความสําคัญดานวิชาการเปนอยางมาก มีการกําหนดเปาหมายของ
สถานศึกษาอยางชัดเจน และผูบริหารมีอิทธิพลในการทํางานของคณะครูในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิเชียร ดอนวิชา (2550, หนา 60) ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับสุขภาพองคการของโรงเรียน โดยภาพรวมทุก
มิติพบวาอยูในระดับมาก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สวนใหญ มีการกําหนดเปาหมาย
ของการปฏิบัติงานภายในองคการที่ชัดเจน ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน และโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ชุตินันท แตงก่ํา (2556, หนา 74) ไดวิจัยเกี่ยวกับ
สุขภาพองคการตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร โรงเรียนมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระยอง เขต 1 ผลการวิ จั ย พบว า สุ ข ภาพองค ก ารตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครู และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการพัฒนา
ความรู ความคิ ด และพฤติ ก รรมการบริ ห ารจั ด การและจั ด การเรี ย นการสอนให ส อดรั บ กั บ แนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษาที่มีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ
และมีความสุข เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นที่อภิปรายผลดังนี้
การกํ า หนดเป า หมาย พบว า สุ ขภาพองค การของสถานศึ ก ษา สัง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและคณะบุคลากรไดรวมกันกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของสถานศึกษา เขาใจเปาหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบันทึกเปนลายลักษณ
อักษรและบรรจุลงในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร ดอนวิชา (2550, หนา 60)
ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชัย ภู มิ เขต 1 ผลการวิ จั ย พบว า ระดั บ สุ ขภาพองค ก ารของโรงเรี ย น ตามทั ศ นะของครู ผู ส อนในโรงเรี ย น สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มิติการกําหนดเปาหมาย มีระดับสุขภาพองคการอยูในระดับมาก ในดาน
การดําเนินงานตามเปาหมายขององคการ โดยผูบริหารโรงเรียนไดกําหนดเปาหมายของโรงเรียนที่ชัดเจน มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนไวประกอบการวางแผน สงเสริมใหคณะครู เขามามีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศนของโรงเรียนเพื่อนําไปสูแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปจัดทําขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับนโยบาย จากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน
บูรณภาพของสถานศึกษา พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พะเยาเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาตองมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา และสรางความสัมพันธที่ดีกับทุกฝาย ทั้งผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดการมีสวน
รวมและสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร ดอนวิชา (2550,
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หนา 60) ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับสุขภาพองคการของโรงเรียน มิติบูรณภาพของโรงเรียน มีระดับ
สุขภาพองคการอยูในระดับมาก โรงเรียนมีการสงเสริมใหครู นักเรียน เขารวมกิจกรรมของชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ใหความชวยเหลือโรงเรียนเปนอยางดี นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ชุตินันท แตงก่ํา
(2556, หนา 74) ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร โรงเรียน
มาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร มิติดานการปรับตัว โดยรวมมีความสมบูรณอยูในระดับดี ครู
ไดรับการนิเทศ ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูมีการปรับวิธีการทํางานที่เหมาะสม และผูบริหารและครู
ตระหนักถึงความสําคัญของผูปกครองและชุมชน
อิทธิพลของผูบริหาร พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเปนคนที่ไดรับการยอมรับ เชื่อใจ และทําใหบุคลากรและผู
ที่มีสวนเกี่ยวของเกิดความศรัทธา และมีวิธีการโนมนาวใน สรางแรงจูงใจ ใหบุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของพรอมที่
จะปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สราวุฒิ
ปุริสา (2553, หนา 116) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียน มิติอิทธิพลของผูบริหาร มี
สุขภาพองคการอยูในระดับสมบูรณมาก เมื่อผูบริหารสถานศึกษาใหครูผูสอนเปนกรรมการตาง ๆ เพื่อพัฒนางานของ
สถานศึกษา ครูผูสอนมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติหนาที่ เมื่อผูบริหารสถานศึกษาขอความรวมมือกับชุมชนชุมชนตางให
ความร ว มมื อ เปน อย า งดี ผู รว มงานในสถานศึ กษาทุ ก คนต า งให ค วามเคารพผูบ ริ ห ารสถานศึ กษานอกจากนี้ ยั ง
สอดคลองกับ อรัญญา สารีโพธิ์ (2553, หนา 78) ไดวิจัยเกี่ยวปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน
ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหนองคาย ผลการวิ จั ย พบว า สุ ข ภาพองค ก ารของโรงเรี ย น
ประถมศึกษา ดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก เพราะการพัฒนาโรงเรียนใหเปนสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ผูบริหารโรงเรียน ตองสรางภาวะผูนํา เอาใจใสและใหความแนะนําแกครู มีความมุงมั่น
ในการบริการโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน และสรางอํานาจอิทธิพลเพื่อจูงใจใหบุคลากรเกิดความ
ผูกพันกัน รักใครสามัคคีกลมเกลียวรวมแรงรวมใจกันพัฒนางาน
การสนับสนุนทรัพยากร พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พะเยาเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารไดมีการบริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม เชน ดานบุลากรไดรับการพัฒนาตนเองอยางเหมาะสมและตอเนื่อง ดานงบประมาณมีการจัดสรรใหแตละ
ฝายอยางเหมาะสม ดานวัสดุอุปกรณและสถานที่มีอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน เปนตน พรอมทั้งยังมีการควบคุม
กํากับ และติดตามการใชทรัพยากรอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุฒิ ปุริสา (2553, หนา 116)
ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร
ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียน มิติการสนับสนุนทรัพยากร มีสุขภาพองคการอยูในระดับสมบูรณมาก
ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริม ใหครูผูสอนทําผลงานทางวิชาการเพื่อความกาวหนาในหนาที่การงาน ผูบริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนใหครูผูสอนไปศึกษาตอ หรือไปฝกอบรมและดูงานตามโอกาสอันสมควร การจัดสรรปริมาณงาน
ใหผูที่รับผิดชอบเปนไปอยางเหมาะสม แตไมสอดคลองกับ อรัญญา สารีโพธิ์ (2553, หนา 78) ไดวิจัยเกี่ยวปจจัยที่
สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย ผลการวิจัยพบวา
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สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา ดานการสนับสนุนทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
บริบทของแตละพื้นที่มีความตองการแตกตางกัน
ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พะเยาเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมีการสรางความสัมพันธกับผูรวมงาน เชน การให
ความสนิทสนม รวมกันแกไขปญหาและขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร ดอนวิชา (2550, หนา 60) ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของ
โรงเรียน ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับ
สุขภาพองคการของโรงเรียน มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน มีระดับสุขภาพองคการอยูในระดับมาก ผูบริหาร
โรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนกันเอง สามารถใหคําปรึกษาแนะนําเมื่อเกิดปญหา และเปดโอกาส
ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสอดคลองกับ พิมพ ศรีภัทรประภา
(2554, หนา 74) ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนนานาชาตินวัตภูมิ ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของ
โรงเรียนนานาชาตินวัตภูมิ มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน โดยรวมมีระดับความสมบูรณในระดับดี ผูบริห ารของ
โรงเรียนใหความเปนกันเอง กับเพื่อนรวมงาน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน มีสวนรวมกับงานของโรงเรียนมี
การสั่งงาน เปนลายลักษณอักษร หรือจดหมายอีเล็กทรอนิกส มีการประชุมชี้แจงใหผูรวมงานใหรวมมือกันปฏิบัติ งาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขวัญในการปฏิบัติงาน พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง ทั้งยังมีความผูกพันและ
ทัศนคติที่ดีตอองคการของตนเอง รวมมือกันแกปญหา มีสัมพันธที่ดีตอกันและเต็มใจรวมงานกับบุคคลอื่นในการ
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร ดอนวิชา (2550, หนา 60) ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของ
โรงเรียน ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับ
สุ ข ภาพองค ก ารของโรงเรี ย น มิ ติ ข วั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน มี ร ะดั บ สุ ข ภาพองค ก ารอยู ใ นระดั บ มาก
สถานศึกษามีการรวมมือและประสานงานกันอยางเขมแข็ง และมีการทํางานเปนทีม พูดคุยกับผูบริหารโรงเรียนดวย
ความสบายใจ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
สราวุฒิ ปุริสา (2553, หนา 116) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียน มิติขวัญในการ
ปฏิ บั ติ ง าน มี สุ ข ภาพองค ก ารอยู ใ นระดั บ สมบู ร ณ ม าก ผู ป ฏิ บัติ ง านมี ค วามรู สึ ก พึ ง พอใจที่ ไ ด ป ระกอบอาชี พ นี้
ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่ ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกภาคภูมิใจที่จะปฏิบัติงานอยูใน
สถานศึกษาแหงนี้
การมุงเนนวิชาการ พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต
1 โดยรวมอยูในระดั บมาก ทั้ง นี้อาจเปน เพราะสถานศึกษามี การจัดกิจ กรรมซอมเสริมเพื่อ ชวยเหลือ นักเรียนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในแตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร ดอนวิชา (2550, หนา 60) ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน ตามทัศนะ
ของครูผูสอน ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับสุขภาพองคการ
ของโรงเรียน มิติการมุงเนนวิชาการ มีระดับสุขภาพองคการอยูในระดับมาก ผูบริหารโรงเรียนไดใหความสําคัญกับ
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนตามปกติของครูอยางตอเนื่องยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงเสริมใหผูเรียนไดรับความรู
และประสบการณที่หลากหลาย
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2. ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะมีบุคลากรที่รวมกันปฏิบัติงานและการบริหารที่ดี ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีโครงสรางองคการที่ชัดเจน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สายสมร พุทธิไสย (2551, หนา 207-208) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
องคการของโรงเรียน สั งกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการศึ กษาพบว าระดับป จจัยลักษะ
องคการ ลักษณะสิ่งแวดลอม ลักษณะบุคลากร และการจัดการนโยบายการบริหารและการปฏิบัติของโรงเรียนอยูใน
ระดับมาก โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 มีลักษณะองคการ คือโครงสรางองคการที่
ชัดเจน และการนําเทคโนโลยีมาใช ลักษณะสิ่งแวดลอม คือ สิ่งแวดลอมภายนอกองคการและวัฒนธรรมองคการ
บรรยากาศองคการไดสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคการ ลักษณะบุคลากร มีความผูกพันตอองคการและมีการจูง
ใจในการทํางาน การจัดการนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ คือ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีการวางแผนเชิงกลยุทธ
การติดตอสื่อสารและการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ นอกจากนี้ยังสดคลองกับ สราวุฒิ ปุริสา (2553,
หนา 116) ไดวิ จัยเกี่ยวกับปจจัย ที่สงผลต อสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน อยูในระดับมาก สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร มีโครงสรางองคการ มีลักษณะเดนชัด สถานศึกษามีวัฒนธรรม
องคการที่ดี ผูปฏิบัติงานปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของสถานศึกษาได ผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจที่ดี ผูบริหารมีภาวะ
ผูนําตอผูรวมงาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นที่อภิปรายผลดังนี้
ดานโครงสรางองคการ พบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการจัดโครงสราง
องคการ ที่ชัดเจนและเปนระบบ มีการแบงสายการบังคับบัญชาอยางชัดเจน และมีการกําหนดความรับผิดชอบทุก
ตําแหนงอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรัญญา สารีโพธิ์ (2553, หนา 78) ไดวิจัยเกี่ยวปจจัยที่สงผลตอ
สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่
สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา ดานโครงสรางองคการอยูในระดับมาก สถานศึกษาจัดทําแผนภูมิ
โครงสรางการบริหารสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจ สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง ระบบการบริหารงานและ
พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร
ดานทีมงานและการบริหาร พบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรรวมกันทํางาน ภายใต
วัตถุประสงครวมกัน และบุคลากรมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 102) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยดานการทํางานเปนทีม อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากผูบริหาร ครูขาดความรูความเขาใจ และความ
ตระหนักในการประคุณภาพการศึกษา ขาดการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงาน
ดานภาวะผูนําของผูบริหาร พบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเปนผูนําที่สามารถเปน
แบบอย า งที่ ดี แ ก บุ ค ลากรในด า นการปฏิ บัติ ง าน ใช เ หตุ ผ ลในการแก ไ ขสถานการณ เฉพาะหน า ได และมี ค วาม
กระตือรือรนในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุฒิ ปุริสา (2553, หนา 116) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบว า
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ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน ดานภาวะผูนํา อยูในระดับมาก ผูบริหารสถานศึกษากลาที่จะตัดสินใจ
ในบางเรื่องที่เรงดวนพรอมดวยเหตุผล ผูบริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีในการทํางานผูรวมงานเกิดความ
อบอุนใจ ผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจในตนเองทําใหครูผูสอนเกิดความมั่นใจตามดวย นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับ สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 105) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยดานภาวะผูนํา อยูในระดับมาก ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน ปจจุบันไดรับการอบรมตาม
หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ และ ทักษะการบริหารงาน จึงทําใหผูบริหารใช
เทคนิคและวิธีการตาง ๆ ในการบริหารงานใหมี ประสิทธิภาพ อีกทั้งผูบริหารสามารถประสานงานกับบุคคลหรือ
หนวยงานภายนอกไดเปนอยางดี
ด า นการจู ง ใจ พบว า ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ สุ ข ภาพองค ก ารของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมีความสามารถกระตุนให
บุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เชน ใหความชวยเหลือและเกื้อกูลคณะครูในกิจกรรมของโรงเรียน ใหความสะดวกใน
การติดตอประสานงาน และจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรอยางเหมาะสม มีการใหรางวัลหรือคําชมเชยเมื่อปฏิบัติหนาที่
ไดดี ผูบริหารมีการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนวิทยฐานะ ดวยความยุติธรรม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อรัญญา สารีโพธิ์ (2553, หนา 80) ไดวิจัยเกี่ยวปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา
ด า นแรงจู ง ใจ อยู ใ นระดั บ มาก ผู บ ริ ห ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให บุค ลากรเข า รั บ การศึ ก ษา อบรมและทํ า วิ จั ย เพื่ อ
ความกาวหนาในตําแหนง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สราวุฒิ ปุริสา (2553, หนา 124) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผล
ตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่
สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน ดานแรงจูงใจ อยูในระดับมาก ผูบริหารสถานศึกษาใหความยุติธรรมในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงเมื่อครูผูสอนทํางานประสบความสําเร็จผูบริหารสถานศึกษาใหการยกยองชมเชย
การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงทําใหผูปฏิบัติงานอยากปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น
ดานบรรยากาศในสถานศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีบรรยากาศที่
เอื้ออํานวยในการปฏิบัติงาน เชน เปนแหลงเรียนรูใหกับกับชุมชนและหนวยงานภายนอก แหลงเรียนรูไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง และเอื้ออํานวยในการเกิดการเรียนรูสําหรับผูเรียนและชุมชน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สราวุฒิ ปุริสา (2553, หนา 124) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษายโสธร ผลการวิ จั ย พบว า ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ สุ ข ภาพองค ก ารของโรงเรี ย น ด า น
สภาพแวดลอมขององคการ อยูในระดับมาก สถานศึกษาใหความสําคัญกับกิจกรรมตาง ๆ ที่ทํารวมกันของบุคคลใน
องคการ และปรับปรุงองคการใหมีสภาพและบรรยากาศในการทํางานที่ดี นั่นคือ องคการจะเปนสถานที่ที่นาอยู นา
ทํางาน และนาเรียนรู
3. การวิเคราะหการถดถอยและสรางสมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษา พบวา ปจจัยดาน
การจูงใจ (X4) ปจจัยดานโครงสรางองคการ (X1) และปจจัยดานบรรยากาศในสถานศึกษา (X5) เปนตัวแปรพยากรณ
ที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา ที่ดีที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณเทากับ .736 สามารถสรางสมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษาไดรอยละ 54.1 สรางพยากรณ
สุขภาพองคการของสถานศึกษาไดดังนี้
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สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
Y = 9.407 + 1.865X4 + 1.468X1 + 1.412X5
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .370X4 + .244X1 + .223X5
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อรัญญา สารีโพธิ์ (2553, หนา 79) ไดวิจัยเกี่ยวปจจัยที่สงผลตอ
สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่
สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณและสราง
สมการพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา โดยใชปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน
ประถมศึ ก ษาเป น ตั ว พยากรณ พบวา ป จ จั ย ดา นแรงจู ง ใจ (X5) ป จจั ย ด า นโครงสร า งองค ก าร (X3) ป จ จั ย ด า น
ทรัพยากรขององคการ (X4) ปจจัยดานระบบสังคม (X2) และปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (X1) เปนตัว
แปรพยากรณปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาที่ดีที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .754 สามารถพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาได
รอยละ 56.90 สรางพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา ไดดังนี้
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
= .587 + .213(X5) + .187(X3) + .153(X4) + .165(X2) + .130(X1)
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
= .268Z(X5) + .215Z(X3) + .187Z(X4) + .184Z(X2) + .137Z(X1)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. จากผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบวาสุขภาพองคการของสถานศึกษา มิติการมุงเนนวิชาการ เปนมิติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ดั ง นั้ น ควรมี ก ารกํ า หนดนโยบายเรื่ อ งของการมุ ง เน น วิ ช าการอย า งชั ด เจน เพื่ อ การนํ า ไปปฏิ บัติ ข องบุ ค ลากรใน
สถานศึกษา และมิติการสนับสนุนทรัพยากร มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนในการ
จัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม เพื่อใหทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับองคการ
2. จากสมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษา ผูบริหารควรเพิ่มการจูงใจในการปฏิบัติงานมี
โครงสรางองคการของสถานศึกษาใหชัดเจน สรางบรรยากาศในสถานศึกษาใหเอื้อตอการปฏิบัติหนาที่และทําให
สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียนและชุมชน เพื่อทําใหองคการมีสุขภาพองคการของสถานศึกษาที่สมบูรณ
ยิ่งขึ้น
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ควรดําเนินการสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาได
พัฒนาคุณภาพองคการของสถานศึกษาตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. เปรียบเทียบระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา ระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ
2. เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาให
คําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จ
เรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.ธิดาวัลย อุ นกอง รองคณบดีฝายวิช าการ วิทยาลัย การศึก ษา มหาวิทยาลั ยพะเยา
นางสาวลาวัลย ธุระเสร็จ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายจักรพันธ
ภาชนะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาแฝกใต ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย จนทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ที่ใหความอนุเคราะหเก็บแบบสอบถาม เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ที่ ไ ด ใ ห ค วามอนุ เคราะห ข อ มู ล ตลอดจนผู อํ า นวยการโรงเรี ย นและคณะครู ใ นสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกโรงเรียน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยาเขต 1
Transformational Leadership of school administrators in the Internal Quality
Assurance in School under Phayao Primary Educational Service Area Office 1
ชนธัญ ติ๊บเมืองมา 1* และ นันทิมา นาคาพงศ 2
14

15

1*

Chonnatun Thipmaungma and Nuntima Nakapong2

บทคัดยอ
การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาในการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา ที่มีตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จําแนก
ตามตําแหนง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จํานวน 80 คน และครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต
1 จํานวน 274 คน
ผลการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
สถานศึกษาจําแนกตามตําแหนงที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาดานการจัดการศึกษาทั้ง 4 ดานคือดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสราง
แรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวาความคิดเห็นโดยรวมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลง การดําเนินงานประกันคุณภาพภาย สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Abstract
The study of transformational leadership of school administrators in the Internal Quality Assurance in
School under Phayao Primary Educational Service Area Office 1, Office of the Basic Education Commission of
Ministry of Education. The purpose is to study transformational leadership of school administrators in the Internal
Quality Assurance in School under Phayao Primary Educational Service Area Office 1 and to compare the
opinions of teachers and school administrators with transformational leadership of school administrators under
Phayao Primary Educational Service Area Office 1 classified by position. The population in this study include 80
of the school administrators under Phayao Primary Educational Service Area Office 1 and 274 of the teachers
under Phayao Primary Educational Service Area Office 1.
The study found that the analysis of data compare the different opinions of teachers and school
administrators, classified by position with 4 transformational leadership of school administrators in the Internal
Quality Assurance in School. Include the influential ideology, the inspirational, the intellectual stimulation and
the consideration for the individuality. Overall the opinions found difference was statistically significant at the
0.05 level.
Keywords: Transformational Leadership, School administrators, Internal Quality Assurance in School

บทนํา
จากการประเมิ น ผลการปฏิ รูป การศึก ษาในทศวรรษที่ผ านมาสํ านั กงานเลขาธิก ารสภาการศึ ก ษาได ใ ห
ขอเสนอแนะวิสัยทัศนเกี่ยวกับคนไทยยุคใหมในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ที่
ตองการเห็นคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอานและมีนิสัยใฝเรียนรู
ตลอดชีวิ ตมี ความสามารถในการสื่ อสาร สามารถคิด วิ เคราะห แก ปญ หา คิ ด ริเริ่ม สร างสรรค มีจิ ตสาธารณะ
มีระเบียบวินัย เห็นแกประโยชนสวนรวม สามารถทํางานเปนกลุม ตลอดจนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
จิตสํานึกและความภาคภูมใจในความเปนไทยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและสามารถกาวทันโลก เมื่อสรุปรวมโดยยอ คือ คนไทย
ยุคใหมไดเรียนรูตลอดชีวิต มีสติทัน มีปญญารูคิด มีสมรรถนะ และมีคุณธรรม รับผิดชอบตอครอบครัว ประเทศชาติ
และเปนพลเมืองดีของโลกโดยมุงปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยาง
ทั่วถึงและมีคุณ ภาพ และ 3) การส งเสริม การมีส วนรว มของทุ กภาคส วนและ จัด การศึก ษาดวยหลักการปฏิรู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สองนี้ยังคงสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยเฉพาะในหมวด
ที่วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทาง
การศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต แมมีผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหเกิดการ
สื่อสาร ไรพรมแดน หรือเปนยุคของขอมูลขาวสาร (Information Technology) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานตาง
ๆ อยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลให
สถานศึกษาตาง ๆ และผูบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตองมีการเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับยุคและ
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สมัย การที่บุคคลจะเรียนรูและปรับตัวได ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งสามารถดํารงตนใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงภาวะสถานการณเหตุการณ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนทองถิ่น ในเขตบริการที่รับผิดชอบรวมกัน ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนที่จะตองใชภาวะผูนําใน
การดําเนินงานบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติทุกระดับ เชนมาตรฐานการศึกษาของชาติตามแผนและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาหนวยงานตนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขององคการประเมินจาก
หนวยงานภายนอกเชน สํานักสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปน(องคกรมหาชน)
(สมศ.) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดกําหนดจุดมุงหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษา ที่มุงเนนในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก, การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) คือมาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance)
ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ดี มี คุ ณ ภาพต อ งเป น ผู ที่มี ภ าวะผู นํ า และมี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การที่ ดี
มีคุณลักษณะผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี มีความเปนประชาธิปไตย และบริหารงานแบบกระจาย
อํานาจ โดยเนนใหทุกภาคสวน ทุกคนเขามามีสวนรวมในการวางแผน รวมคิด รวมทํา สรางใหครูเกิดศรัทธา โดยการ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกครู บํารุงขวัญและใหกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดผูบริหารมีภาวะ
ผู นํ า การแลกเปลี่ ย น(Transactional Leadership) เช น การให ร างวั ล อย า งเหมาะสม ผู บ ริ ห ารมี ภ าวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เปนผูนํา ที่ตระหนักถึงความตองการของผูตาม พยายามใหผูตามไดรับ
การตอบสนองสูงกวาความตองการของผูตาม เนนการพัฒนา ผูตาม กระตุนและยกยองซึ่งกันและกัน จนเปลี่ยนผู
ตามเปนผูนํา เปนผูนําจริยธรรม สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับความตองการของ ผูตามเปนนัก
วางแผนและมองการณไกล นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในองคการตามหลักธรรมาภิบาล สามารถดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพดานผูเรียน มาตรฐานดานการจัดการศึกษา มาตรฐาน
ดานสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานดานมาตรการสงเสริม โดยใช
กระบวนการเรียนรูรวมกันอยางมีปฏิสัมพันธจากการปฏิบัติจริง (Intcrative learn through action)มีพลังสรางสรรค
เพียงพอที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
ดังนั้ นผูศึ กษาจึงไดศึก ษาภาวะผูนํา การเปลี่ ยนแปลงของผูบ ริหารสถานศึ กษาในการดํ าเนิ นงานประกั น
คุณภาพภายในสถานศึ กษาโรงเรียนสังกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาพะเยา เขต 1 สํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําผลการศึกษาไปปรับปรุง พัฒนา สงเสริมภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
2) เพื่ อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และผู บริห ารสถานศึ กษาที่มีตอ ภาวะผูนํา การเปลี่ย นแปลงของผูบ ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จําแนกตามตําแหนง

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

ตําแหนง
จําแนกเปน 2 ประเภทคือ
1. ครู
2. ผูบริหารสถานศึกษา

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดานไดแก
1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (ldealized Influence
or Charisma Leadership)
1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation)
1.3 ดานการกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation )
1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized
Consideration)
2. การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดการศึกษา

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ไดแกผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
จํานวน 100 คน และครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 950 คนกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกผูบริหารโดยการเปดตารางสําเร็จรูปของ ของเครซี่และเมอรแกนได จํานวน 80
คนและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 274
คนเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ซึ่ ง ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามแบ ง ออกเป น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพ แบบสอบเป น ลั ก ษณะแบบ
เลือกตอบ (Check-list) เพื่อทราบขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน
ประสบการณทํางานในตําแหนงตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูกับผูบริหารสถานศึกษาที่จําแนกตาม
ตําแหนงบทบาทหนาที่ ในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดแก
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการจัด
การศึกษา ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)วิเคราะหการเปรียบเทียบ ใช t–test
- Proceedings -

1258

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดา นการจัด การศึก ษาโดยภาพรวมอยูใ นระดับ มาก ( x =4.43) ด า นกระตุน ทางปญ ญาอยูใ นระดั บ มากที่ สุด มี
คาเฉลี่ยสูงสุด( x =4.76) รองลงมาคือดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลอยูในระดับมาก ( x =4.38) ดานการ
สรางแรงบันดาลใจอยูในระดับมาก( x =4.35)และดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ( x =4.39) มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม
ตํ า แหน ง ที่ มี ต อ ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาดานการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 พบวาความ
คิดเห็นโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับรายขอพบวา ก็มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เชนเดียวกันทุกขอ

สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิ เคราะห ข อ มู ล การวิ จั ย เรื่ อ งภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
มีประเด็น ที่สําคัญควรนํามาพิจารณา เพื่อใชเปนประโยชนในการจัดการศึกษาตอไป จึงอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดนการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากดานกระตุนทางปญญาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้
อาจเปนเพราะการมีวัฒนธรรมองคกรที่ดีครูและผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในการทํางานของสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั
ของ นายนุชา สระสม (2552,หนา50) ไดศึกษาศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรม
องคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครผลการวิจัย คือ 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก 2. วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวมเปนแบบสรางสรรค อยูในระดับมาก 3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรม
องคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุจิรัตนรัตน นาคะรัมภะ (2554, หนา 52) ได
ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสงผลตอความเปนครูมืออาชีพของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยคือ 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ดานการสรางแรงบันดาลใจดานการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการกระตุนทางปญญาเปนตน สําหรับการศึกษาใน
ครั้งนี้เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการจัดการศึกษาอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.76) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
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สถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานแรงบันดาลใจอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยสูงสุด (
x =4.83) รองลงมาคือ ดานกระตุนทางปญญา ( x =4.57) ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล( x =4.39) ตามลําดับและ
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ( x =4.39) มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนงที่มีตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการจัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 มีความสอดคลองกับงานวิจัยพงษนภา หุนมาตรา
(2553, หนา 53) ศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยคือ1. การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก และสอดคลองกับรัตนาวรรณ เวศนานนท (2552, หนา50 )ศึกษาภาวะผูนําเชิงปฏิรูปกับความพึงพอใจ
ในงาน ประสิทธิภาพการทํางานและการไมลาออกจากงานสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด(มหาชน)มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงปฏิรูป โดยใชแนวความคิดในทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Bass และ Avolio (1991)
พบวาภาวะผูนําเชิงปฏิรูป มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา และภาวะผูนําเชิง
ปฏิรูป มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานสาขา และสมมติฐานสุดทายพบวาภาวะผูนําเชิงปฏิรูป
มีความสัมพันธในการตัดสินใจไมลาออกของพนักงานสาขาเนื่องจากพนักงานเกิดแรงบันดาลใจที่จะทํางานตอ และ/
ซึ่งพบวามีความสอดคลอง กับงานวิจัยของ นายนุชา สระสม (2552,หนา50) ไดศึกษาศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา
ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ วั ฒ นธรรมองค ก ารแบบสร า งสรรค ข องสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร มีองคประกอบดานการกระตุนทางปญญา การสรางแรงบันดาลใจ และความคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคลอยางมีนัยสําคัญที่ .05 สําหรับการศึกษาครั้งนี้พบวาความคิดเห็นโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับรายขอพบวา ก็มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
เชนเดียวกันทุกขอ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีขอความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการจัดการศึกษา
คือหากผูบริหารยินดีที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถแลว จะสามารถการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนนแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของสถานศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจในดานผูเรียน คือผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นวาทุกคนมี
คุณคาและความสําคัญ ควรรวมกันพัฒนาคุณภาพผูเรียน คือผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นวาทุกคน
มีคุณคาและความสําคัญ ควรรวมกันพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุดแหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ รอบตัว
3. ดานการกระตุนทางปญญา ผูบริหารควรเสนอแนะใหบุคลากรใชแนวทางใหม ๆ มาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางการทํางานอยางริเริ่มสรางสรรคโดยสงเสริมพัฒนาการใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามเกณฑ
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มาตรฐาน มีการกระตุนทางปญญาดานจัดการศึกษา โดยผูบริหารสนับสนุนและจูงใจบุคลากรใหใชความคิดริเริ่มใน
การพิจารณาปญหาตางๆมีสวนรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่ ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
กระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาตางๆเกิดขึ้นระหวางดําเนินงานรวมกันเพื่อใหสถานศึกษามีการสราง สงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู สงเสริมใหบุคลากร ผูเรียนไดเรียนรูแหลงเรียนรูภายในและภายนอก
สถานศึกษา และใชแหลงเรียนรูมาพัฒนาตนเอง
4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูบริหารตองใหความสนใจและเอาใจใสกับบุคลากรเปนพิเศษใน
ความตองการของบุคลากรที่จะพัฒนาความสามารถตามศักยภาพของตนในการจัดหาและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผูบริหารตองสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นความสําคัญและคุณคาของตนเอง
อยูเสมอพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและคุณลักษณอันพึงประสงค สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ เพื่อการจัดกิจกรรม ตามนโยบาย จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสูงขึ้นตาม
จุดเนนที่สอดคลองกับประเพณี วัฒนธรรม ชุมชนและทองถิ่น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในเขตอื่ น หรื อ จั ง หวั ด อื่ น
ที่ใกลเคียงเพื่อจะสามารถนําขอมูลผลการศึกษามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ในการเก็บขอมูล ควรใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน การสัมภาษณ การจด
บันทึก การสังเกต การจัดประชุมกลุมเพื่อเสนอขอคิดเห็น หรือการศึกษาเอกสารการวิจัยหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย มีความละเอียดรอบดานมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย ภาวะผู นํ า การเปลี่ ยนแปลงของผู บริ ห ารสถานศึ กษาในการดํ า เนิ น งานประกั นคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวย
ความอนุ เ คราะห จ าก ดร.นั น ทิ ม า นาคาพงศ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด ก รุ ณ าให คํ า แนะนํ า ตรวจทาน ตลอดจน
ตรวจสอบแกไขขอบกพรอ งตาง ๆ ดวยความเอาใจใส ทุกขั้น ตอน จนการวิจั ยสํา เร็จเรียบรอยสมบูร ณ ผูวิ จัยจึ ง
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.สุนทร คลายอ่ําอาจารยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาดร.จักรพันธ ภาชนะ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาแฝกใต นางศศิรอร ธนัตถภวานนท ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานเหลาที่ไดกรุณา
ใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จนทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ที่ใหความอนุเคราะหเก็บแบบสอบถาม เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ที่ ไ ด ใ ห ค วามอนุ เคราะห ข อ มู ล ตลอดจนผู อํ า นวยการโรงเรี ย นและคณะครู ใ นสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกโรงเรียน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
คุณคาและคุณประโยชนอันพึง มีจากการศึกษาคนควาฉบับ นี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบู ชาพระคุณบิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการ
ครูกลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของขาราชการครู กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และเพื่อศึกษาแนวทางในการ
พั ฒ นาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของข า ราชการครู กลุ ม ย อ ยที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครู กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 196 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ รองลงมา คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการกระตุน
ทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
2. แนวทางในการพั ฒ นาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของ
ขาราชการครู กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาสูงสุด
คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ คือ ผูบริหารตองสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับผูรวมงาน สรางขวัญและ
กําลังใจแกผูรวมงานใหตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มที่
คําสําคัญ: ภาวะผูนาํ ภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลง
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Abstract
This research aimed to study the Transformational leadership of School Administrators by opinions of
civil service teachers, sub-group no. 6 in Secondary Educational Service Area Office 36. and To study the
development of Transformational leadership of School Administrators by opinions of civil service teachers, subgroup no. 6 in Secondary Educational Service Area Office 36. The sample group consisted of 196 civil service
teachers, sub-group no. 6 in Secondary Educational Service Area Office 36. The research instrument was a five
leveled rating scale questionnaire. The data were statistically analyzed using percentage, mean and standard
deviation. The results showed that
1. Transformational leadership of School Administrators by opinions of civil service teachers, sub-group
no. 6 in Secondary Educational Service Area Office 36, it was generally found to be at a high level, with the
highest mean on the item regarding the administrators’ idealized influence.
2. The development of Transformational leadership of School Administrators by opinions of civil service
teachers, sub-group no. 6 in Secondary Educational Service Area Office 36, it was generally found to reviews of
civil service teachers has proposed the development of the highest executive must inspire to work with
colleagues. Morale partners intend to work fully.
Keywords: Leadership, Transformational leadership

บทนํา
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูให
เขมแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือมนุษยให
เขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา
คุ ณ ภาพของคน ทั้ ง ในเชิ ง สถาบั น ระบบ และโครงสร า งของสั ง คมให เ ข ม แข็ ง สามารถเป น ภู มิ คุ ม กั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) กระทรวงศึกษาธิการจึงมีหนาที่หลักในการ
จัดการศึกษา ที่จะตองพัฒนากําลังคนใหมีขีดความสามารถ และมีศักยภาพในการแขงขันบนเวทีโลก จึงไดมีแผนการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พ.ศ.2558–2564 มีแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายของชาติ พ.ศ.2557 ที่ใหความสําคัญในการพัฒนาคนอยางยั่งยืน (สํานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, 2556) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
ตองการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ผลิตและ
พัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู
อยา งตอ เนื่ องตลอดชีวิ ต พัฒนาระบบบริ หารจัด การ และส งเสริม ใหทุกภาคส วนมีสว นร วมในการจั ดการศึ กษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
การพัฒนาภาวะผูนํามีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูนําหรือผูบริหาร การที่จะทํางานให
สําเร็จหรือลมเหลวก็ขึ้นอยูที่ตัวผูนํา และการใชภาวะผูนํา ในการสรางแรงจูงใจ กระตุนใหผูอื่นไดคิดและแสดงออกมา
เพื่ อ ให เกิ ด ประโยชน ต อ องค ก ารเป น สํ า คั ญ วงการศึ ก ษาก็ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ความเป น ผู นํ า หรื อ ภาวะผู นํ า ว า มี
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ความสําคัญตอการบริหารโรงเรียน อันที่จะนําพาโรงเรียนไปสูการเปลี่ยนแปลง กาวไปขางหนาอยางตอเนื่องไร
อุปสรรคทันกับความเปลี่ยนแปลง และไปสูเปาหมายที่ตองการไดอยางมีคุณภาพทั้งในปจจุบันและอนาคต (พานัด มิ่ง
มา, 2549, หนา 9) และภาวะผูนํานั้นเปนกระบวนการหรือวิธีการที่ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุม
บุคคล โดยการใชอํานาจ อิทธิพล แรงจูงใจ การตัดสินใจอยางมีศิลปะ รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม ใน
การเปลี่ยนแปลงและสรางทัศนคติ ความเชื่อมั่น ใหเพื่อเกิดการกระทําดวยความยินดี เต็มใจ ความศรัทธา และ
นําไปสูการดําเนินตามวัตถุประสงคของตนหรือขององคการ (จริยา บุญมา, 2554, หนา 22)
ปจจุบันมีแนวคิดทฤษฎีจํานวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา ซึ่งไดมีการพยายามจัดกลุมแนวทางการศึกษา
ภาวะผูนําไวหลายแบบ และไดมีการพัฒนาแนวทางการศึกษาภาวะผูนําในแนวทางใหม ที่มีการกลาวถึงกันมาก คือ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) จากการศึกษาแนวคิดของ Bass & Avolio ซึ่งประกอบไป
ดวยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ประกอบไปดวย ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรง
บันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ในการพัฒนาแนวคิดภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงนี้อยูบนพื้นฐานของแรงจูงใจภายใน และมองภาวะผูนําวาเกิดขึ้นในทุกระดับขององคการ และมี
ผลกระทบตอบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งในสถานการณและอิทธิพลที่มีผลตอกันและกัน เปนการศึกษาภาวะผูนําที่เริ่มจะมี
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนไปสูการที่ผูนําตองมีวิสัยทัศน สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ใหความสนใจกับ
การนําเพื่อไปสูเปาหมายที่ดีขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูตามใหสูงขึ้นกวาความคาดหวัง มีการพัฒนา
ความสามารถของผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้น ผูนําตองมอบหมายอํานาจหรือเสริมสรางพลังจูงใจ ผูนําตองเปนแบบอยาง
ทั้งในเรื่องของคานิยม เปาหมาย และวัฒนธรรมองคการ นอกจากนั้นผูนําจะตองมีการกระตุนใหผูตามมีความเปน
ผูนําดวย จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลและขององคการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถเพิ่มประสิทธิผลและความพึงพอใจตอผูนําได
(รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 252-269)
การนําการเปลี่ยนแปลงเปนหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของผูนําหรือผูที่มีภาวะผูนํา
และเปนที่ตองการมากของสังคมในปจจุบัน ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลสูงมีความจําเปนที่จะตองกระตุนและเอื้ออํานวย
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตอสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และการจะนํา
การเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสูเปาหมายสิ่งที่ดีกวาและที่สําคัญที่สุดคือ ผูนําจําเปนตองริเริ่มเปลี่ยนแปลงใหเปนตัวอยาง
กอน ดังนั้น เมื่อผูนําจะตองนําการเปลี่ยนแปลงในองคการ ทั้งตัวผูนําและคนอื่น ๆ ในองคการ ควรจะต องเขาใจ
เหตุผลวาทําไมองคการตองมีการเปลี่ยนแปลง ผูที่มีภาวะผูนําจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะตองนําบุคคลอื่นใหยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แตโดยธรรมชาติของมนุษยแลวก็มักจะมีการตอตานการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากหลายสาเหตุ
เชน การตอบสนองตอความเคยชิน มีความตองการพื้นฐานและตองการความมั่นคง ความกลัววาการเปลี่ยนแปลงจะ
ทําใหเกิดความสูญเสียผลประโยชนอื่น ๆ และการขาดความไววางใจตอผูนําที่เสนอการเปลี่ยนแปลง การขาดขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน ผูนําก็ควรจะวิเคราะหวาถาจะนําการเปลี่ยนแปลง ควรจะมีการปองกันปญหาเพื่อจะไมให
เกิดการตอตาน และแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญประกอบดวย การสรางใหคนในองคการ
รูสึกวาการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่สําคัญจําเปนและเรงดวน สื่อสารวิสัยทัศนอยางชัดเจนถึงประโยชนที่จะไดรับจาก
การเปลี่ยนแปลง ใหอํานาจคนที่มีความสามารถที่จะชวยในการวางแผนและดําเนินการเปลี่ยนแปลง การปลูกฝงความ
เชื่อ ความรูสึกที่ดีตอตัวผูนํา รวมไปถึงการเปนแบบอยางที่ดีของผูนํา แนวทางในการนําไปประยุกตใชตาง ๆ เหลานี้
จะชวยใหการนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําประสบความสําเร็จตามเปาหมายได (รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 105107) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทองปอนด สาดออน (2554, หนา 83) ไดทําการศึกษาแนวทางการยกระคับ
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คุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรี ยนสั ง กั ดสํ า นั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 36 ได ขอ เสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนแนวทางในการดําเนินงานในการแกปญหาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบวา การดําเนินการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ตองอาศัยการบริหารจัดการดวยความมุงมั่นทุมเทของผูบริหาร และการสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพของผูบริหาร
ภาวะผูนํ าการเปลี่ย นแปลงของผู บริ หารสถานศึ ก ษาจึง มีค วามสํ าคั ญอยา งยิ่ง ที่จ ะส งผลต อการพัฒ นา
สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่จะมุงพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ เพื่อใหเกิดคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา บริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์เนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบตอ
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
วิสั ยทั ศน ของสํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึ กษาเขต 36 ที่ ตอ งให การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานของประเทศไทยมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย และจากยุทธศาสตรที่ 3 ของแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2558 ที่ตองการนุงพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สงเสริมการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษากลุมที่มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36,
2558)
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุม
ยอย
ที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของขาราชการครู กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาวะผูนํ าการเปลี่ ยนแปลงของผู บ ริห ารสถานศึก ษาตามความคิด เห็ น ของข าราชการครู กลุม ยอ ยที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
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1. ทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับภาวะผูนํา
1.1 วิวัฒนาการของทฤษฎีภาวะผูนํา
1.2 ความหมายของภาวะผูนาํ
1.3 ความสําคัญของภาวะผูนาํ
2. ทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง
2.1 ทฤษฎีภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลง
2.2 ความหมายของภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลง
2.3 ความสําคัญของภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู
กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36

3. สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

วิธีการศึกษา
ภาวะผูนํ าการเปลี่ ยนแปลงของผู บ ริห ารสถานศึก ษาตามความคิด เห็ น ของข าราชการครู กลุม ยอ ยที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้ ประชากรและกลุม
ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากร คือ ขาราชการครู กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 9
โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 399 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการครู กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใช
ตารางการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ไดจํานวน
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 196 คน และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของขาราชการครู
ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของขาราชการครู
โรงเรียน
1. โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
2. โรงเรียนภูซางวิทยาคม
3. โรงเรียนจุนวิทยาคม
4. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
5. โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
6. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
7. โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
8. โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
9. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
รวม

จํานวนประชากร (คน)
100
50
50
45
43
37
29
28
17
399

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)
49
25
25
22
21
18
14
14
8
196

เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครู กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน
ไดแก
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข า ราชการครู กลุ ม ย อ ยที่ 6 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 โดยใช ท ฤษฏี ภ าวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ Bass & Avolio ซึ่งประกอบไปดวยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ประกอบไปดวย
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบ
ของลิเคอรท (Likert Rating Scale) โดยกําหนดความหมายของคาคะแนน ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก
3 คะแนน หมายถึง ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอย
1 คะแนน หมายถึง ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิ ดเห็น ของข าราชการครู กลุม ยอยที่ 6 สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด
การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
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1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ Bass &
Avolio เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครู กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ตามแนวคิดของ Bass & Avolio ซึ่งประกอบไปดวยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ประกอบไปดวย ดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของ
ภาษา และความคลอบคลุมของเนื้อหา พรอมทั้งปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
4. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความคลอบคลุม และความตรงของเนื้อหา โดย
การหาคา IOC ไดคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00
5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก ไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และนําไปให อาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอง
6. นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการครู กลุม
ยอยที่ 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวนกลุมตัวอยาง 30 คน ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ
0.987
7. นําแบบสอบถามที่ได นํามาเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการครู กลุมยอยที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สงถึงผูอํานวยการสถานศึกษาทุกแหงในกลุม
ยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทางไปรษณีย เพื่อขอความอนุเคราะหและความรวมมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรบั การตอบกลับมาทางไปรษณีย จํานวน 196 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 นํามา
วิเคราะหขอมูล ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูวจิ ัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติ รอยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลภาวะผูน ําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการ
ครู กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูล กําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย
ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 69)
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง ระดับภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง ระดับภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงมาก
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คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง ระดับภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอย
ระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด
ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยการสรุปขอมูลแนวทาง
ในการพัฒนาแตละดาน

ผลการศึกษา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข า ราชการครู กลุ ม ย อ ยที่ 6 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 โดยใช ท ฤษฏี ภ าวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ Bass & Avolio ซึ่งประกอบไปดวยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ประกอบไปดวย
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิ ดเห็น ของข าราชการครู กลุม ยอยที่ 6 สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด

สรุปผลการศึกษา
ภาวะผูนํ าการเปลี่ ยนแปลงของผู บ ริห ารสถานศึก ษาตามความคิด เห็ น ของข าราชการครู กลุม ยอ ยที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ เพศหญิง ระดับการศึกษา
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ ปริญญาตรี รองลงมา คือ ปริญญาโท ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด คือ ครู คศ.2 รองลงมา คือ ครู คศ.1 รองลงมา คือ ครู คศ.3 และนอยที่สุด คือ ครูผูชวย ประสบการณในการ
ทํางานของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ มากกวา 15 ป รองลงมา คือ 5–10 ป รองลงมาคือ 11–15 ป และนอย
ที่สุด คือ นอยกวา 5 ป
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการ
ครู กลุ ม ย อ ยที่ 6 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาทั้ง 4 ดาน มีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการ
มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ รองลงมา คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการ
กระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล เมื่อพิจารณาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาเปนรายดาน สรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
2.1 ด า นการมี อิท ธิ พ ลอย า งมี อุ ดมการณ มี ร ะดั บภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงอยู ในระดั บ มากทุ ก ข อ
ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับแกผูรวมงาน
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และบุคคลทั่วไป รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถสรางความศรัทธาใหเกิดแกผูรวมงานได และมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
ผูบริหารมีเปาหมายที่ชัดเจนในการบริหารงาน
2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกขอ ลักษณะภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสามารถสรางเจตคติที่ดีในการทํางานกับผูรวมงานได รองลงมา
คือ ผูบริหารแสดงถึงความเชื่อมั่นวาผูรวมงานจะทํางานใหบรรลุเปาหมายได และมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหาร
สามารถกระตุนผูรวมงานใหทํางานไดอยางเต็มความสามารถ
2.3 ดานการกระตุนทางปญญา มีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกขอ ลักษณะภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานใชทักษะและแนวคิดในการปองกันปญหาที่จะ
เกิดขึ้น รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมการแกปญหาดวยการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลในการแกปญหา และมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานตั้งขอสันนิษฐานในเชิงสรางสรรคอยางมีเหตุผล
2.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกขอ
ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมอบหมายงานใหผูรวมงานตามความสามารถและ
ทักษะของแตละบุคคล รองลงมา คือ ผูบริหารใหความสําคัญในการปฏิบัติงานของผูรวมงานทุกคน และผูบริหารให
โอกาสผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสามารถใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
ตอความกาวหนาของผูรวมงานได
3. แนวทางในการพั ฒ นาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของ
ขาราชการครู กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
3.1 ด า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย า งมี อุ ด มการณ พบว า ลั ก ษณะภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครูไดเสนอแนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนใน
การปฏิบัติงาน
3.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของขาราชการครูไดเสนอแนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผูบริหารตองสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน
ใหกับผูรวมงาน สรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานใหตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มที่
3.3 ดานการกระตุนทางปญญา พบวา ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของขาราชการครูไดเสนอแนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผูบริหารมีการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดย
ใหผูรวมงานคิดในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน และยอมรับฟงขอเสนอแนะของผูรวมงาน
3.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวา ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครูไดเสนอแนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผูบริหารควรบริหารบนหลัก
ของความแตกตางระหวางบุคคล
อภิปรายผลการวิจัย
ภาวะผูนํ าการเปลี่ ยนแปลงของผู บ ริห ารสถานศึก ษาตามความคิด เห็ น ของข าราชการครู กลุม ยอ ยที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมพล คนตรง (2555, หนา 75) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูป
- Proceedings -

1272

การศึกษา ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ใน
ทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการ
มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด และธวัลรัตน ใบบัว (2554, หนา 65) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการเปนผูมีบารมีหรือดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ เมื่อพิจารณาดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวา ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีระดับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกขอ ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีคุณธรรม
จริยธรรม เปนที่ยอมรับแกผูรวมงานและบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับ Bass & Avolio (1995) อางอิงใน รัตติกรณ จง
วิศาล (2556, หนา 252-255) ไดศึกษาองคประกอบการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณดานพฤติกรรม (Behavior)
พบวา ผูนําจะมีพฤติกรรม หรือมีการตัดสินใจของผูนําจะพิจารณาและคํานึงถึงผลตามมาทางดานศีลธรรมและ
จริ ย ธรรม การกระทํ า ที่ เน น เรื่ อ งค า นิ ย ม ศรั ท ธา และความเชื่ อ ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของผู นํ า ที่ จ ะระบุ อ ย า งชั ด เจนถึ ง
ความสําคัญของการมีสํานึกตอจุดมุงหมายอยางแรงกลา ผูนําจะเนนถึงความสําคัญของการมีสํานึกตอภารกิจรวมกัน
และอีกองคประกอบคือการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณดานคุณลักษณะ (Attribute) ผูนําจะมีคุณลักษณะทางอุดมคติ
มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที่ สู ง ขึ้ น เช น ผู นํ า จะให ผู อื่ น รู สึ ก ภาคภู มิ ใ จในการร ว มงานกั บ ผู นํ า ผู นํ า จะเสี ย สละ
ผลประโยชน ข องตนเองเพื่ อ ประโยชน ข องกลุ ม ผู นํ า จะปฏิ บัติ ต นเพื่ อ ให ผู อื่ น เคารพนั บ ถื อ ผู นํ า จะแสดงออกถึ ง
ความรูสึกเขมแข็งและมั่นใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ ปงวงค (2556, หนา 63) จากการวิจัยเรื่อง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ผลการวิจัยดานการมีอิทธิพลอยาง
มีอุดมการณ พบวา ผูบริหารควรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหาร ทุมเทและเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให
บรรลุตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา สามารถตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตอง และสอดคลองกับ House
(1977) อางอิงใน ชลธิชา อนันตนาวี (2554, หนา 22) ไดเสนอทฤษฎีที่ชี้วาผูนําแบบมีบารมีหรือดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ จะประกอบดวยลักษณะของผูนําที่จะสรางภาพประทับใจใหผูตามมีความมั่นใจในตัวของผูนํา
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงเปาหมายทางอุดมการณเพื่อสรางความผูกพันในผูตาม แสดงความมั่นใจในความสามารถ
ของผูตามเพื่อสรางความมั่นใจแกผูตาม
2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการกระตุนทางปญญา พบวา
ผูบริหารควรที่จะกระตุนใหผูรวมงานไดตั้งขอสันนิษฐานในเชิงสรางสรรคอยางมีเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
กรรณิการ ปงวงค (2556, หนา 63) จากการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครแหลมฉบัง ผลการวิจัยพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการกระตุนทางปญญา ลักษณะของ
ผูบริหารควรที่จะสงเสริมใหบุคลากรรวมแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน ซึ่งสอดคลองกับ วัน
เพ็ญ รัตนอนันต (2555, หนา 34) จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลาววา การกระตุนทางปญญาเปนการที่ผูบริหาร
แสดงพฤติกรรมที่เปนการกระตุนผูใตบังคับบัญชาใหเห็นวิธีการหรือแนวทางใหมในการแกปญหา มีการพิจารณาถึง
การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบเกา ๆ สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น มองปญหาในแงมุมตาง ๆ มี
การวิเคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยผูบริหารจะมีคุณลักษณะที่สําคัญ
ในดานการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ
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3. แนวทางในการพั ฒ นาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของ
ขาราชการครู กลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประเด็นที่ขาราชการครูไดเสนอ
แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา ผูบริหารตองสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน
ใหกับผูรวมงาน สรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานใหตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับ พานัด มิ่งมา
(2549, หนา 9) จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 6 กลาววา การที่จะทํางานใหสําเร็จควรใชภาวะผูนํา ในการสรางแรงจูงใจ กระตุนใหผูอื่น
ได คิ ด และแสดงเจตคติ ที่ดี ใ นการทํ า งานออกมา เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ องค ก ารเป น สํ า คั ญ วงการศึ ก ษาก็ ใ ห
ความสําคัญกับความเปนผูนําหรือภาวะผูนําวามีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียน อันที่จะนําพาโรงเรียนไปสูการ
เปลี่ยนแปลง กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง ไรอุปสรรคทันกับความเปลี่ยนแปลง และไปสูเปาหมายที่ตองการไดอยางมี
คุณภาพ ซึ่งจากการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของ Burns (1978) อางอิงใน พัชรี กุมภิโร (2554,
หนา 35) ดานการสรางแรงบันดาลใจ กลาววา การที่ผูนําจะประพฤติในทางที่จูงใจ ใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูรวมงาน
โดยการสรางเจตคติที่ดีในแงบวก ผูนําจะทําใหผูรวมงานสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูนําจะแสดงความเชื่อมั่น
และแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของ Bass & Avolio (1990) อางอิงใน ปราโมศ อิสโร (2553, หนา 41) ดานการสรางแรงบันดาลใจ เปน
กระบวนการที่ผูนําทําใหผูตามเกิดอารมณกระตุนจูงใจใหไมเห็นประโยชนสวนตน แตอุทิศตนเพื่อทีมงาน เห็นคุณคา
ของผลการปฏิบัติงาน ทําตนเปนตัวอยางที่ดี เปนผลทําใหผูตามเกิดความพยายามในการปฏิบัติงานเปนพิเศษ มี
บุคลิกภาพ และภาพลักษณที่ดี โดยผูนําใชวิธีการชักชวนสรางอารมณใหผูตามเขาใจวิสัยทัศน และความหมายมี
ความรูสึกตระหนักวาภารกิจที่ตองทําเปนสิ่งสําคัญ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนัญชิดา กาสิชัย (2556, หนา
65) จากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมยอยที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการวิจัยดานการ
สรางแรงบันดาลใจ ซึ่งสอดคลองในประเด็นที่วา ผูบริหารควรมีความตั้งใจในการทํางานอยางแนวแนเพื่อบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว เปนแบบอยางที่ดี สามารถจูงใจใหผูรวมงานมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน แสดงใหผูรวมงานเห็นคุณคา
และเกิดวิสัยทัศนในประโยชนของผลงาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุม
ยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะรายดาน ดังนี้
1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูบริหารควรที่จะมีเปาหมายที่ชัดเจนในการบริหารงาน และควรมี
วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารควรที่จะกระตุนใหผูรวมงานไดทํางานอยางเต็มความสามารถ และ
ตองสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับผูรวมงาน สรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานใหตั้งใจปฏิบัติงานอยาง
เต็มที่
3. ดานการกระตุนทางปญญา ผูบริหารควรที่จะกระตุนใหผูรวมงานไดตั้งขอสันนิษฐานในเชิงสรางสรรค
อยางมีเหตุผล และใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยใหผูรวมงานคิดในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน และ
ยอมรับฟงขอเสนอแนะของผูรวมงาน
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4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูบริหารควรที่จะใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
ความกาวหนาของผูรวมงานได และควรบริหารบนหลักของความแตกตางระหวางบุคคล
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา
3. ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของนักเรียน ผูปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานหรือตัวแทนจากชุมชน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากอาจารย ดร.โสภา อํานวยรัตน อาจารยที่
ปรึก ษาการศึกษาค นคว าด วยตนเอง ที่ได กรุ ณาใหค วามชวยเหลือ ดา นการใหคํา ปรึก ษา และข อแนะนํ าอัน เป น
ประโยชนอยางยิ่งตองานสารนิพนธ รวมทั้งการตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง จึง
กราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณ ดร.รักษิต สุทธิพงษ ผูชวยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ทรงพล เทพ
คํา ผู อํา นวยการโรงเรี ยนขุน ตาลวิ ทยาคม และนายเฉลี ยว วรรณทอง ผูอํ านวยการโรงเรีย นเชีย งม วนวิท ยาคม
ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาตรวจสอบความสมบูรณ และความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการวิจัย
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดกลุมยอยที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 ที่กรุณาให ความอนุเคราะหในการเก็บ ขอมูล รวมทั้ งขาราชการครูในสังกัดกลุม ยอยที่ 6 สํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ไดใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้
สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสถานศึกษา ที่มีสวนรวมเปน
กําลังใจใหความชวยเหลือตลอดมาจนประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คุณคาที่เกิดจากการวิจัยครั้ง
นี้ ขอมอบเปนเครื่องตอบแทนพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดถายทอดความรู ใหความ
ชวยเหลือ ใหคําแนะนําที่ทรงคุณคา และไดมอบกําลังใจตลอดระยะเวลาในการทําวิจัยจนประสบความสําเร็จดวยดี
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ภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 และ
เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจัดการ ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปน
ครู จํานวน 212 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบแบบประมาณคา 5 ระดับ ที่มีคาความตรงเทากับ 1.00
และความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาเอฟ และการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ
ผลการศึกษาพบวา
1. ภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและรายดาน 5 ดาน คือ ดานการ
จัดมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 ดานการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานการจัดหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่
21 ดานการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 และดานการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทุกดานอยู
ในระดับมาก
2. การเปรียบเทีย บภาวะผูนําเชิงจัด การตอการจัดการศึ กษาในศตวรรษที่ 21 จํ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยในภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะ
ผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง และผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แตกตางกับบริหารสถานศึกษาขนาด
ใหญ
คําสําคัญ: ภาวะผูนาํ เชิงจัดการ การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
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Abstract
The purpose of this research was to study the transactional leadership toward the educational
management in 21st century for administrator of secondary education service area 36 sub group 2 and to
prepare The transactional leadership toward the educational management in 21st century for administrator of
secondary education service area 36 sub group 2 as perceived by size of the school. The samples population of
this study were 212 teacher of school under the srcondary education service area 36 sub group 2. The research
instrument was the questionnaire 5 rating scale with reliability value of 0.90. The statistics used for analyzing
the data were percentage , mean , standard deviation, One-way ANOVA and Scheffe’ s technique.
The result of research were of follow :
(1) The overall Transactional leadership toward the educational management in 21st century for
administrator of secondary education service area 36 sub group 2 was at a high level.
(2) To comparing transactional leadership toward the educational management in 21st century for
Administrator of secondary education service area 36 sub group 2 as perceived by size of school were
significantly different at the .05 level.
Keywords: TRANSACTIONAL LEADERSHIP, EDUCATIONAL MANAGEMENT IN 21st CENTURY

บทนํา
การศึกษาเปนกลไกหลักในการพัฒนาสงเสริมปลูกฝงแนวความคิดความรูใหกับพลเมืองและ เปาหมายหลัก
ของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยคือการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพดวยกระบวนการเรียนรูเพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ผูบริหารสถานศึกษามีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ซึ่งจะตองมีภาวะผูนํา เพื่อนําพาองคกรใหไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งเอาไว โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคของการ
เปลี่ยนผาน มีความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร การออกแบบการจัดการเรียนรูจึงตองสนองตอ
ผูเรียนอยางเหมาะสม ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําเชิงจัดการ คือการเขาไปมีอิทธิพล การใหรางวัลหรือขอแลกเปลี่ยน
เพื่อใหครูหรือบุคลากรปฏิบัติหนาที่ เปนกระบวนการสรางความยึดมั่นผูกพันตอเปาหมายองคกร และการเสริมสราง
พลังอํานาจใหแกผูนําและผูตามเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้นสถานศึกษาในระดับโรงเรียนจะ
มีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําและครูทุกทานเปนผูตาม ผูบริหาร ตองเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
แนวทางการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิผลซึ่งการบริหารสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายมาก
นอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเหลานั้น
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 2 ประกอบดวยสถานศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 11 แหง แบงเปนสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ซึ่งแตละสถานศึกษาตองปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผูที่มีบทบาทหลัก
ไดแกผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองแสดงภาวะผูนําเชิงจัดการใหเกิดขึ้น ในการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อการศึกษา
ของศตวรรษที่ 21 จะตอง “เปลี่ยนแนวคิดของผูบริหารสถานศึกษา เปลี่ยนการสอนของครู และเปลี่ยนวิธีเรียนของ
นักเรียน สําหรับผูบริการสถานศึกษา หากตองการความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองเปนผูนํา
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ทํากอนทําตัวใหเปนตัวอยาง เปนนักแชรวิสัยทัศน ใชประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาของตนเปนนั กแกปญหา
รวมกับคณะครู ไมเห็นแกตัวเปนผูฟงที่ยอดเยี่ยม สามารถ ปรับตัวใหเขากับสถานการณ และสิ่งแวดลอม ไดอยาง
เหมาะสมและมีความสุข เขาใจ จุดออน และจุดแข็ง ของทั้งตนเองและผูอื่น เพื่อ ใชคน ใหเหมาะกับงานพยายามทําให
คนรอบข างมี แ ต ค วามสุ ข ความเจริ ญ กา วหน า ในอาชี พ การงานยอมรั บ สภาพความผิด ในฐานะหั ว หน างาน ร ว ม
รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองไดมอบหมายใหผูอื่นทําและเปนผูตัดสินใจในสถานการณที่ยากลําบาก ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําเชิงจัดการ ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 และตองการศึกษาวาขนาดของสถานศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอ
ภาวะผู นําเชิง จัดการ ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบ ริหารสถานศึก ษาสัง กัดสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอย หรือไม เพื่อใหขอมูลผลการวิจัยนี้ไดเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษาไทยใน
อนาคตตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 (2) เปรียบเทียบภาวะผูนํา
เชิงจัดการ ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริห ารสถานศึกษาสังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขนาดของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุม
ยอยที่ 2
1. สถานศึกษาขนาดใหญ
2. สถานศึกษาขนาดกลาง
3. สถานศึกษาขนาดเล็ก

ตัวแปร
ภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่
21
1 การจัดมาตรฐานในศตรรษที่ 21
2. การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21
3. การจัดหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21
4. การพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
5. การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

สมมติฐานการวิจัยของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ภาวะผูนําเชิงจัดการ ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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วิธีการศึกษา
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แก ครู ส ถานศึ ก ษาสั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษาเขต 36
กลุมยอยที่ 2 จํานวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 451 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรยามาเน (Yamane) จากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling)
ตามสัดสวนขนาดของกลุมประชากรในแตละขนาดจากนั้นสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แบบจับฉลากไม
ใสกลับจนไดครบตามจํานวนที่กําหนดไว ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 212 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบ
คุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเทากับ 1.00 และนําเครื่องมือไป
ทดลองใช คํานวณคาความเชื่อมั่น (Reliabillity) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ
0.90 จากนั้นเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจัดการ
ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา ดวยวิธีทดสอบเอฟ (F-test) และการทดสอบรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ

ผลการศึกษา
1. ภาวะผู นํ า เชิ ง จั ด การต อ การจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 พบว า ภาวะผู นํ า เชิ ง จั ด การต อ การจั ด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่
2 ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับมากที่สุด คือ ดานการจัดมาตรฐานใน
ศตวรรษที่ 21 รองลงมา คือ ดานการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 และดานการจัดหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21ตามลําดับ สวนดานที่มีระดับการบริหารต่ําสุด
คือ ดานการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
ดานการจัดมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ
ที่มีระดับสูงสุด คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น หรือมีสวนรวมใหขอเสนอแนะสําหรับการจัดทํา
มาตรฐานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รองลงมา คือ ผูบริหารมีการใหรางวัลหรือคําชมเชย แกครูที่มีการจัดทํา
มาตรฐานการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สวนขอที่มีระดับต่ําสุด คือ ผูบริหารสรางความรูความเขาใจแกครูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูแบบสหวิทยาการ และเนนการสรางความรูความเขาใจเชิงลึกแกนักเรียน
ดานการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีระดับสูงสุด คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหครูสรางแบบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และคอยติดตามการทํางาน
อยางใกลชิด รองลงมา คือ ผูบริหารรับทราบการสะทอนผลจากการใชแบบทดสอบมาตรฐานที่ครูจัดทําขึ้น และนํามา
ปรับปรุงแกไข โดยรับฟงความคิดเห็น และการมีสวนรวมจากครู สวนขอที่มีระดับต่ําสุด คือ ผูบริหารสนับสนุนใหมี
การพัฒนาระบบแฟมสะสมผลงาน ( portfolio ) ของผูเรียนที่มีมาตรฐาน
ดานการจัดหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขอที่มีระดับสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดทําหลักสูตรและการจัดการสอนที่สอดคลองเหมาะสม และ
คอยติดตามการทํางานอยางใกลชิด รองลงมา คือ ผูบริหารสนับสนุนใหครูสรางและใชนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
ใชเทคโนโลยีในการสอน เนนใชปญหาเปนฐาน เพื่อสรางทักษะการคิดขั้นสูงแกผูเรียน สวนขอที่มีระดับต่ําสุด คือ
- Proceedings -

1280

ผูบริหารสนับสนุนใหครูจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับวิชาแกน มุงเนนการเรียนรูเชิงสหวิทยาการ บู รณาการขาม
สาระและเนนสมรรถนะเปนฐาน
ดานการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีระดับสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูมีความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนตัวแบบแหงการ
เรียนรูอยูเสมอ รองลงมา คือ ผูบริหารใหคําแนะนําที่ชัดเจนแกครูแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู ในศตวรรษที่ 21 สวน
ขอที่มีระดับต่ําสุด คือ ผูบริหารมีการนิเทศติดตามการพัฒนาวิชาชีพครู และใหคําแนะนํา กําลังใจ อยางสม่ําเสมอ
ดานการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับสูงสุด คือ ผูบริหารใหครูและบุคลากรรวมจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู โดยมีการ
ประเมินและติดตามอยางใกลชิด รองลงมา คือ ผูบริหารมีการใหรางวัลหรือคําชมแกครูที่จัดการเรียนรู เนนการปฏิบัติ
แบบโครงการ ขยายผลสูชุมชน เนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยการใชเทคโนโลยีที่เขาถึงได สวนขอที่มีระดับต่ําสุด
คือ ผูบริหารสนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนปฏิบัติจริง ในแหลงเรียนรู เชน การเรียนแบบโครงงาน
2. ภาวะผูนําเชิงจัดการ ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่
21 นอยกวาบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง และผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นอยกวาบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ

สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ตลอดจนภาวะผูนําเชิงจัดการตอการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุม
ยอยที่ 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้
1. ภาวะผูนําเชิงจัดการของผูบริหารตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 โดยรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก เพราะวา ผูบริหาร
สถานศึ กษาได แสดงออกถึ ง พฤติก รรมที่ กระตุ น และเสริ มแรงใหค รู เกิ ดความสํ านึ ก ตระหนัก ในหนา ที่ คํ า นึง ถึ ง
ประโยชนขององคกรและสวนรวม ตลอดจนแสวงหาแนวทางการเสริมแรงอยางมีเงื่อนไข กระตุนใหครูเกิดความ
พยายามที่จะทํางานขององคกรใหเปนไปตามเปาหมาย โดยสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาในยุคใหมที่ เปนการ
เรียนรูที่มีมาตรฐานแบบสหวิทยาการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (เอกวัฒน ดนงาน, 2554, บทคัดยอ) ที่ศึกษา
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารและครู โรงเรียนในเครือขายอําเภอธาตุพนม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, p. 10) ที่ไดกลาวถึงลักษณะของผูนําแบบแลกเปลี่ยน ดังนี้
1. รูวาผูตามตองการอะไรจากการทํางาน และพยายามใหผูตามไดรับสิ่งที่เขาตองการตราบเทาที่เขายังทํางานไดผล
2. แลกเปลี่ยนรางวัล และสัญญาวาจะใหรางวัล ถามีความมานะพยายามในการทํางาน 3. ตอบสนองความตองการ
และความปรารถนาของผู ต ามตราบเท า ที่ผู ต ามยั ง คงทํ า งานได สํา เร็ จ หรื อกั บ รางวั ล หรื อ ผลตอบแทนที่ผู ต าม
ปรารถนา (Avolio, Waldman and Einstine, 1998, p. 60) และสอดคลองกับสุธีรัตน บรรดาล (2552, บทคัดยอ) ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงปฏิรูปกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
- Proceedings -

1281

การศึกษาสระแกวเขต พบวา ภาวะผูนําเชิงจัดการของผูบริหารตามการรับรูของครูสายผูสอน ผูบริหารมีภาวะผูนํา
โดยรวมอยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจัดการของผูบริหารตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 เพราะวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก เปนผูนําใหมที่ยังมีประสบการณนอย สถานศึกษาขนาดเล็ก
ยังขาดความพรอมในดานตาง ๆ เชนงบประมาณ บุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยีดานตาง ๆ ที่จะพัฒนาไปสูการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผูบริหารยังไมสามารถสรางความเชื่อถือ ไววางใจใหกับครูและบุคลากรที่อยูมาแตเดิม
ผูบริหารจะไมเขาไปแกไขปญหา จนกวาปญ หาหรือขอผิดพลาดเกิด ขึ้น จึงเขาไปแกไขตามสถานการณที่เกิดขึ้ น
สอดคลอ งกับ รายงานการวิ จัยของกฤติย า ใจหลัก ฟริตซ เจอรัลด (2551) ไดศึก ษา เปรียบเทีย บภาวะผูนํา ของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พังงา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ขาราชการครูที่ทํางานในขนาดโรงเรียนที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาวะผูนําของผูบริหารแตกตางกันทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนดานการบริหาร
แบบวางเฉย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคลองกับอัจฉรา โพธิ์อน (2557, บทคัดยอ )
ที่ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงหบุรี พบวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอนจําแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาและสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ
เชน การอบรมเกี่ยวกับการใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย สงเสริมครูใหมีทักษะ ความรูความสามารถเชิงลึก เชิง
บูรณาการ สามารถวิเคราะหผูเรียน เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน เพื่อใหครูสามารถนําความรู
เหลามามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาองคกรหรือสถานศึกษาให
เจริญกาวหนา เปนตัวแบบแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แกผูเรียน
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย–พะเยา) ควรดําเนิน การสงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหเกิดภาวะผูนําเชิงจัดการ เพื่อนําไปสูการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหครูและบุคลากร มีการพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ เปนตัวแบบ
แห ง การเรี ย นรู เป น บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพขององค ก ร สมดั ง เจตนารมณ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ที่ ตอ งการให
การศึ ก ษาของชาติ มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า มี ก ารพั ฒ นาโดยองค ร วม ตรงตามมาตรฐานการศึ ก ษาที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า เชิ ง จั ด การต อ การจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา จําแนกตามประสบการณการทํางานของผูบริหาร
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง ภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวย
ความอนุเคราะหจาก ดร.นันทิมา นาคาพงศ อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบ
แก ไ ขข อ บกพร อ งต า งๆ ด ว ยความเอาใจใส ทุก ขั้ น ตอน จนการวิ จั ย สํ า เร็ จ เรี ย บร อ ยสมบู ร ณ ผู วิ จั ย จึ ง ขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.คํานึง เลื่อนแกว ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนทาบอ จังหวัดหนองคาย
นายปรีชา จันทะสินธุ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแมเจดียวิทยาคม และ ดร.สถาพร มอญโพพาน
อาจารยประจําสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และ
แกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จนทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจน
ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทุกโรงเรียน ที่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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ภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุมยอยที่ 4
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
Educational leadership of the school administrators in the 21st century, the
fourth subgroup of Secondary Educational Service Area Office, Area 36
พิมพพิชญ สิริปญญาแสง 1 และ โสภา อํานวยรัตน2
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Pimpich Siripanyasang1 and Sopa Amnuayrat 2
บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา และขอเสนอแนะใน
การพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาของกลุมยอยที่ 4 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จํานวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 437 คน โดยใชกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 205
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลโดยใช
คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวาระดับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุมยอยที่ 4
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 โดยภาพรวมผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ร ะดั บ ภาวะผู นํ า ทั้ ง 6
องคประกอบอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา องคประกอบที่ระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ การ
สงเสริมแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ การใสใจและปรารถนาดีตอผูอื่น สวนองคประกอบที่มีระดับภาวะผูนําต่ําสุด คือ
การเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ สวนขอเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ในเรื่องการเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆมีผูเสนอแนะแนวทางสูงสุด คือ ผูบริหารควรพัฒนาตนเองและ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําความรูและเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ จากแหลงเรียนรูตาง ๆ มาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรีย
คําสําคัญ: ภาวะผูนาํ ภาวะผูนาํ ทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

Abstract
The purposes of this research were to study Educational leadership of the school administrators in the
21 century, the fourth subgroup of Secondary Educational Service Area Office, Area 36. The 205 samples used
in the study had been chosen from 437 teachers of 11 schools in Secondary Educational Service Area Office,
st
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Area 36. The tools used in this research was a five-level rating scale questionnaire. The statistics used for
data analysis were mean and standard deviation.
The results showed that level of the educational leadership of the school administrators in the 21st
century, the fourth subgroup of Secondary Educational Service Area Office, Area 36, overall, the school
administrators with the leadership of the six components at a high level. Considering each element found that
the Element which promoted the highest level of leadership was inspiration, followed by the good-care of
others. And the least was the openness to accept things. The most recommendation was that the administrators
should develop themselves and learn to consistently apply the knowledge and technology and innovations from
various sources to improve the quality of school education.
Keywords: leadership, educational leadership, school administrators in the 21st century

บทนํา
สังคมยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 เปลี่ยนผานเขาสูสังคมยุดความรูในศตวรรษที่ 21 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องมากจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูลตางๆของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน
พลังขับของเทคโนโลยียุคดิจิตอลสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังที่ สมหมาย อ่ําดอนกลอย (2556,
หนา 1-3) ไดกลาววา ปจจุบันไดเริ่มเขาสูกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศผสมผสานกับความรู และนวัตกรรมใหม ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได สงผลกระทบตอระบบสังคม
ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบการศึกษาและวิถีชีวิตของประชาชนอยางยากที่จะหลีกเลี่ยงได ดังนั้นหนวยงาน
ตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนตางก็หันมาเตรียมความพรอมขององคการของตนใหมีความสามารถใน
การบริหารจัดการกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น สถานศึกษาซึ่งเปนสถานที่ใหความรู ใหการศึกษาจึงตองมีความตื่นตัวและ
เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 และจําเปนอยางยิ่งที่
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรูบทบาทหนาที่ สามารถบริหารการศึกษาเพื่อนําองคการกาวเขาสูยุคแหงการเรียนรู
นอกจากนี้ Prensky กลาววา นักเรียนในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตัว
รูปแบบการแสดงออก นักเรียนปจจุบันตั้งแตระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยแสดงใหเห็นถึงการเปนคนรุนใหมที่เติบโต
มาพรอมกับเทคโนโลยีใหม มีการใชเวลาสวนมากอยูกับคอมพิวเตอร เกม อินเตอรเน็ตโทรศัพทมือถือ รวมทั้งของเลน
ตาง ๆ ในยุคดิจิตอล นอกจากนี้ยังเห็นไดวา เด็กในยุคนี้มีระบบคิดและกระบวนการทางสารสนเทศที่แตกตางจากคน
รุนกอนอยางสิ้นเชิง คนรุนกอนหนานี้ เปนกลุมที่ไมมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตหรือ
เทคโนโลยีที่เปนดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหลานี้สงผลใหพฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาตองมีความพรอมที่จะรับมือตอการเปลี่ยนแปลง ครูตองมีความรูและทักษะที่
จะนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียนตองมีความเขาใจ มีความเอาใจใสตอการ
เปลี่ยนแปลง (Prensky 2001 อางอิงใน สมหมาย อ่ําดอนกลอย, 2556, หนา 1) Churches กลาววา การเปลี่ยนแปลง
หองเรียนหลักสูตรและการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นั้น ยังไมพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็ว สิ่ง
สําคัญที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงดวยคือ ศาสตรการสอน (pedagogy) ที่ตองสะทอนถึงวิธีการเรียนรูของนักเรียน
สะทอนถึงโลกที่พวกเขาจะตองเดินทางเขาไปในอนาคต จําเปนตองมุงใหผูเรียนสรางสรรคความรู (create knowledge)
จากกระบวนการไดรับความรู (knowledge acquisition) และการลงลึกในความรู (knowledge deepening) เปนการ
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สรางสรรคความรูจากกระบวนการเรียนรูดวยการกระทํา (Learning by doing) จากงานหรือกิจกรรมในบริบทหรือ
ปญหาในโลกที่เปนจริง ซึ่งผูบริหารการศึกษาในยุคนี้ตองมีวิธีการบริหารและสนับสนุนกระบวนการเหลานี้ใหเกิดขึ้น
รวมไปถึงการพัฒนาครู พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งไดแก มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการเรียน
การสอน สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนในศตวรรษที่ 21 (Churches 2008 อางอิงใน สมหมาย อ่ําดอนกลอย,
2556, หนา 1-3)
การจัดการศึกษาในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดาน มุงใหเกิดคุณภาพทั้งในดานผลผลิต กระบวนการ
จัดการ และปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ บุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะตองเปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝายที่มี
ความสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียน การสอน และการเรียนรู รวมทั้งประสานสัมพันธ ระดมและ
จัดสรรทรัพยากรไดอยางมี ประสิทธิภาพซึ่งผูบริหารสถานศึกษาเปรียบไดวาเปนจอมทัพสําคัญที่จะนําพาองคกรให
กาวไปในกระแสแหงการปฏิรูปไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผูบริหารสถานศึกษาในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทางบริบท
(Context) หลากหลายสวนนั้น นาจะเปรียบไดกับ “ผูบริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันที่จะทํา
หนาที่สําคัญใหไปสูเปาหมายที่พึงประสงคโดยการกําหนดเปนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติที่แสดงใหเห็น
ศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาแหงนั้น
จากแนวทางการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ทําใหเห็นวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารตองมี ผูบริหารจะตองสรางทีมเพื่อจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายที่
วางไวตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่เกิดขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูมีภาวะผูนําที่เหมาะสมกับยุค
สมัย ผูนําที่นําแตเพียงผูเดียวไมสามารถทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งได ผูนําที่นิยมสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการ
นําเทานั้นจึงจะสามารถทําใหสถานศึกษาเขมแข็ง ผูบริหารเปนบุคคลหลักที่จะตองรับผิดชอบตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาและความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยูกับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับโมเดล
ภาวะผูนําทางการศึกษา (Educational Leadership Model) ซึ่งเปนโมเดลที่กลาวถึงเรื่องของของคุณภาพ ความรูและ
ทักษะ ของผูนําทางการศึกษา ซึ่งผูบริหารจําเปนตองนําสถานศึกษาของตนเองเขาสูศตวรรษที่ 21และรับผิดชอบตอ
ผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในดานตาง ๆ ดังนี้ ปรับปรุงผลลัพธของนักเรียนทุกคน ริเริ่มการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิผล สํารวจและสนับสนุนการใช ICT และ e-learning พัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนแหง
การเรียนรู สรางเครือขายเพื่อสงเสริมการเรียนรูและความสําเร็จ และพัฒนาคนอื่นใหเปนผูนํา (อางใน วิโรจน สาร
รัตนะ, 2556, หนา 71) ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาโดยผูบริหารตองมีภาวะผูนําที่สอดคลองกับคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถตอบสนองโจทยของยุคนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความสําคัญของภาวะผูนําที่กลาวมาขางตนนั้น ประเทศไทยยังขาดภาวะผูนําซึ่งเปนสาเหตุที่กอใหเกิดปญหา
ในองคกรตางๆมากมาย ผูนําในองคกรไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทําใหองคกรเติบโตชา มีการสั่งงานขามสายบังคับ
บัญชา ผูนําลงมือทําเอง ตัดสินใจเองโดยไมมีการปรึกษาผูรวมงาน ไมปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับขององคกร จน
ทํ า ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ในองค ก ร และไม ก ล า ตั ด สิ น ใจเมื่ อ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาเสนอความคิ ด เห็ น เพื่ อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง ไมทําในสิ่งที่ควรทํา ขาดภาวะผูนําจนกอใหเกิดปญหาในองคกร ทําใหองคกรไมมีการพัฒนาและกาวไม
ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป (ประคัลภ ปณฑพลังกูร, 2556, สื่อออนไลน)
จากสภาพป ญ หาและความสํ า คั ญ ดั ง กล า ว การศึ ก ษาภาวะผู นํ า ทางการศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 จึ ง มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความเขาใจในบทบาทของตนเอง และการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ
ด า น มี ภ าวะผู นํ า ทางการศึ ก ษารวมถึ ง มี แ นวทางในการพั ฒ นาภาวะผู นํ า ให ส ามารถที่ จ ะบริ ห ารจั ด การและนํ า
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สถานศึกษาเขาสูศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อนํา
ผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ กลุมยอยที่ 4
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุมยอยที่ 4 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ของกลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
แนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
1. การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. ทักษะแหงศตวรรษที่ 21
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า ทางการศึ ก ษาของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
3. ความหมายของภาวะผูนํา
4. ความสําคัญของภาวะผูนํา
5. วิวัฒนาการของทฤษฎีภาวะผูนํา
6. ทฤษฎีของภาวะผูนําทางการศึกษา

ภาวะผูนําทางการศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ของ
กลุมยอยที่ 4 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในงานวิจัย

วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุม
ยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิ ี่ใช
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ งนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาของกลุม ยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จํานวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 437 คน จากนั้นทําการกําหนดตัวอยางโดยใชวิธีการเปดตาราง
ของ Krejcie และ Morgan (อางอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 43) ไดจํานวนกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบง
ชั้นตามสัดสวนของครู จํานวนทั้งสิ้น 205 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําทาง
การศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 มีจํานวน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใชแนวคิดภาวะผูนํา 6
องคประกอบ (อางอิงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 320 - 322) ใหผตู อบแบบสอบถามซึ่งเปนครูในสถานศึกษา
ของกลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชเกณฑการวิเคราะหตามแบบวัดมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 69) มี 5 ระดับ
ระดับ 5 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
การสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาหนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากหองสมุดของสถาบันการศึกษาตางๆ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อออกแบบแบบสอบถาม ใหครอบคลุมคําถาม วัตถุประสงค และกรอบแนวคิดใน
การวิจัย
3. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จใหอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองพิจารณาแกไขและปรับปรุง
4. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดาน
การบริหารการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ไดแก คาความสอดคลองระหวาง
ขอถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of item Objective Congruence) พรอมทั้ง
ปรับปรุงขอคําถามที่คัดเลือกไวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งถาไดคาดัชนีความสอดคลองเกิน 0.5 ทุกขอ แสดง
วาเครื่องมือเปนที่ยอมรับและสามารถนําไปใชได มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
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ให
+1 คะแนน
ให
0
คะแนน
ให
-1 คะแนน
รายนามผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ดังนี้
4.1 นายพีรวิชญ สิริปญญาแสง

เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยาม
เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยาม
เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงตามนิยาม

ตําแหนงผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
4.2 นางสาววรางคจนา เนตรธิยา
ตําแหนงครูชํานาญการ
โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
4.3 ดร.สันติ บูรณะชาติ
ตําแหนงอาจารย
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
จากการหาคาความสอดคลองระหวางขอถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคลอง (IOC :
Index of item Objective Congruence) ไดคาอยูระหวาง 0.67-1.00
5. นําขอคิดเห็นและคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปดําเนินการแกไขขอคําถาม
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองใชกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน ในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม และนํามา
วิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient – α) ซึ่งไดคาเทากับ 0.96
7. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปเก็บขอมูลกับครูในสถานศึกษาของกลุมยอยที่ 4
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับสถานศึกษาไปถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36เพื่อขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จากกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ดังนี้
1. สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ นําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย
2. ภาวะผูนําทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S. D. ) โดยใชเกณฑการวิเคราะหตามแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา
69) มี 5 ระดับ
ระดับ 5 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับปานกลาง
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ระดับ 2 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับนอยที่สุด
เกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีภาวะผูนําอยูในระดับนอยที่สุด
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห
ขอมูลโดยนําเสนอบรรยายเปนความเรียง

ผลการศึกษา
ผลการวิจัย พบวาระดับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุมยอยที่ 4
สํา นั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 36 โดยภาพรวมผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ร ะดั บภาวะผู นํ า ทั้ ง 6
องคประกอบอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา องคประกอบที่ระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ
องคประกอบที่ 1 การสงเสริมแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ องคประกอบที่ 2 การใสใจและปรารถนาดีตอผูอื่น สวน
องคประกอบที่มีระดับภาวะผูนําต่ําสุด คือ องคประกอบที่ 6 การเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ

สรุปผลการศึกษา
ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดผล
สรุปดังนี้
ระดับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําทั้ง 6 องคประกอบอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา องคประกอบที่ระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ องคประกอบที่ 1 การ
สงเสริมแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ องคประกอบที่ 2 การใสใจและปรารถนาดีตอผูอื่น สวนองคประกอบที่มีระดับ
ภาวะผูนําต่ําสุด คือ องคประกอบที่ 6 การเปดกวางยอมรับสิ่งตางๆ
องคประกอบที่ 1 การสงเสริมแรงบันดาลใจ โดยรวมและรายขอทุกขออยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีการพัฒนาตนเอง เรียนรูและ
แสวงหาความรูอยูตลอดเวลารองลงมา คือ ผูบริหารกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการทํางาน เปดโอกาสให
ไดแสดงความสามารถหรือศักยภาพของตนเองอยางเต็มความสามารถ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาทํางาน
ในสิ่งที่รักและถนัด สําหรับขอที่มีระดับภาวะผูนําต่ําสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีความรัก ความผูกพันกับ
สถานศึกษา
องคประกอบที่ 2 การใสใจและปรารถนาดีตอผูอื่น โดยรวมและรายขอ ทุกขออยูใ นระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ ผูบริหารแสดงออกถึงการเห็นอกเห็นใจ มีความสงสาร
ผูอื่นที่ดอยกวาตนเอง รองลงมา คือ ผูบริหารแสดงออกถึงการดูแลและปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชาเหมือนบุคคลใน
ครอบครัว ผูบริหารแสดงออกถึงการรักษาน้ําใจตอผูใตบังคับบัญชา สําหรับขอที่มีระดับภาวะผูนําที่สุด คือ ผูบริหาร
สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาตางๆใหกับผูใตบังคับบัญชาในโรงเรียนได
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องคประกอบที่ 3 การมีศีลธรรมในการประกอบการ โดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ ผูบริหารบริหารงานโดยมุงเนนและใหความสําคัญกับผูรวมงานและผูรับบริการ
รองลงมา คือ ผูบริหารมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม ผูบริหารในการใชกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม
สําหรับขอที่มีระดับภาวะผูนําต่ําที่สุด คือ ผูบริหารปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา
สามารถตรวจสอบความถูกตองได
องคประกอบที่ 4 ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ โดยรวมและรายขออยูในระดับมากในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ ผูบริหารบริหารงานโดยมุงหมายการพัฒนางานเพื่อ
เทียบเคียงคูแขงขันและรูจักหลบหลีกอุปสรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ รองลงมา คือ ผูบริหารมีวิสัยทัศน
กวางไกล มีความสามารถรูเทาทั นการเปลี่ยนแปลง ผูบริห ารบริหารงานโดยรูจุดแข็ งและจุด ออนทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา สําหรับขอที่มีระดับภาวะผูนําต่ําที่สุด คือ ผูบริหารบริหารงานโดยมีหลักการคิดที่รอบคอบ ไม
ประมาท และผูบริหารบริหารงานอยางเปนระบบ มีความยืดหยุนตามสถานการณเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ
องคประกอบที่ 5 การเสริมสรางจิตสํานึกตอสังคม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ ผูบริหารใสใจและใหความสําคัญตอปญหาสาธารณะของชุมชน
และประเทศชาติ รองลงมา คือ ผูบริหารบริหารสถานศึกษาโดยมุงประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ไมเห็นแกประโยชน
สวนตน ผูบริหารมีการปลูกฝง และยังสรางจิตสํานึกใหบุคลากรในสถานศึกษาเสียสละเพื่อสวนรวม รูจักอุทิศเวลา
ใหกับทางราชการ สําหรับขอที่มีระดับภาวะผูนําต่ําที่สุด คือ ผูบริหารมีการปฏิบัติตอบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และผูบริหารเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง กลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสีย
ของการกระทําของตนเองและผูใตบังคับบัญชา
องคประกอบที่ 6 การเปดกวางยอมรับสิ่งตางๆ โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ ผูบริหารยอมรับและปลูกฝงใหบุคลากรในสถานศึกษาไมตอตานและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ ผูบริหารสามารถ
เปดรับขอมูลจากภายนอก ความรูและประสบการณที่แตกตาง เปดรับเหตุการณหรือเรื่องใหมๆอยูเสมอ สําหรับขอที่
มีระดับภาวะผูนําต่ําที่สุด คือ ผูบริหารรับฟงคําวิจารณและยอมรับขอดอยของตนเอง โดยมีการไตรตรองและประเมิน
ตนเองอยางถูกตอง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับภาวะผูนะทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
กลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผล
ดังตอไปนี้
จากการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในองคประกอบ
ของการสงเสริมแรงบันดาลใจมีระดับภาวะผูนําสูงที่สุด เมื่อผูบริหารซึ่งเปนผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําโดยสามารถ
ส ง เสริ ม ให ผู ใ ต บัง คั บ บั ญ ชามี ก ารพั ฒ นาตนเอง เรี ย นรู แ ละแสวงหาความรู อ ยู ต ลอดเวลา สามารถกระตุ น ให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการทํางาน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความสามารถหรือศักยภาพของ
ตนเองไดอยางเต็มความสามารถ ใหไดทํางานในสิ่งที่ตนรักและถนัด บริหารงานโดยไมแทรกแซง ใหความเชื่อมั่นในตัว
ของผูใตบังคับบัญชา ใหการชื่นชนและประกาศเกียรติคุณในงานที่ประสบผลสําเร็จ ใหกําลังใจกับงานที่ไมประสบ
ผลสําเร็จ สรางสิ่งเรากระตุนในการทํางานใหผูใตบังคับบัญชาทํางานจนประสบผลสําเร็จและสงเสริมใหบุคลากรมี
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ความรักและผูกพันกับสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ภารดี อนันตนาวี (2552, หนา 77) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของภาวะผูนําที่ผูบริหารควรมีเพื่อความอยูรอดและเจริญเติบโตขององคการ โดยผูบริหารตองเปนผูชวย
โนมนาวชักจูงใจใหบุคลากรทุมเทความรูความสามารถใหแกองคการ องคการจะตองมีปจจัยเอื้ออํานวยหลายอยาง
เพื่อที่จะใหสมาชิกตั้งใจและทุมเททํางานให เชน บุคคลไดทํางานตรงตามความถนัดและความสามารถ ผูบังคับบัญชา
ตองรูจักรับฟงความคิดเห็น การประเมินผลการตองมีความยุติธรรมและสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ขาดเสียมิได คือ
ผูบริหารขององคการจะมีภาวะผูนําในตัวของผูบริหาร จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการยอมรับ เกิดความศรัทธาและ
เชื่อมั่นวาผูบริหารไมเพียงแตนําองคการใหอยูรอดเทานั้น แตจะนําความเจริญกาวหนา ความภาคภูมิใจ เกียรติยศ
ชื่อเสียงและความสําเร็จมาสูองคการดวย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบสและอ
โวลิโอ (Bass, 1999, p 9 – 32 ; Bass และ Avolio, 1994, p 2 – 6 ; Bass และ Avolio, 1993, p 114 – 122 อางใน
รัตติกรณ จงวิศาล, 2545, หนา 39 - 41) ไดกลาววาการที่ผูนําจะประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผู
ตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมายและทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณ
ของทีม (Team spirit) ใหมีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแง
บวก ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน
ผูนําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงใหเห็น
ความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศน
และภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาวและบอยครั้งพบวา การ
สรางแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญาชวยใหผูตามจัดการกับ
อุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดสรางสรรคและสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุนทร ยามศิริ (2550, หนา 4956) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเชียงใหม สรุปไดวาในภาพรวมของภาวะผูนําการเปลี่ยน
สภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน สวนใหญ เห็นวา ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมไดปฏิบัติ
บอยครั้งทั้งภาวะผูนําเชิงอิทธิพลดานอุดมการณ เชิงสรางแรงบันดาลใจ เชิงกระตุนการใชปญญา เชิงมุงความสัมพันธ
เปนรายคน เชิงใหรางวัลตามสถานการณ เชิงการจัดการแบบมีขอยกเวนเชิงรุก เชิงจัดการแบบมีขอยกเวนเชิงรับ และ
เชิงหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ สําหรับความพยายามทําใหเกิดงาน ความมีประสิทธิภาพ และการสรางความพึงพอใจใน
การทํ างาน ครูผู สอนส วนใหญก็ เห็ นว าผู บริ หารโรงเรี ยนในสัง กัด เทศบาลนครเชีย งใหม ได แสดงออกและปฏิ บัติ
บอยครั้งเชนกัน
สวนระดับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในองคประกอบที่มีระดับภาวะ
ผูนําต่ําที่สุด คือ การเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีโดยผูบริหารจะตองยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา เปดรับขอมูลจากภายนอก ความรูและประสบการณที่แตกตาง เปดรับเหตุการณหรือ
เรื่องใหม ๆ ยอมรับและปลูกฝงใหบุคลากรในสถานศึกษาไมตอตานการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารสามารถเปลี่ยนวิธีการ
คิดของตนเองในฐานะที่เปนผูนําสามารถปรับความคิดและการรับรูของตนเองใหสอดคลองกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผูอื่นและ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง แตเมื่อที่ผูบริหารเห็นอะไรบางอยางที่ไมสอดคลองกับตน จะไมแกไขเปลี่ยนแปลง แตจะยอมรับ
รับมือกับมัน และเดินหนาตอไปในทิศทางที่ดีกวา สามารถรับฟงคําวิจารณและยอมรับขอดอยของตนเอง โดยมีการ
ไตรตรองและประเมินตนเองอยางถูกตอง และจะเห็นวาองคประกอบนี้มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการมีภาวะผูนํา
ทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับแนวคิดของ ป
เตอร เอฟ.ดรัคเกอร กลาววาโลกในศตวรรษที่ 21 เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง คือ ความเปนจริง
ของสังคมใหมที่มี ปญหาทาทายสําหรับผู บริหารกระทรวงศึกษาธิการของนิวซี แลนด (New Zealand Ministry of
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Education, 2013 อางอิงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2556 หนา 70-75) กลาวถึง โมเดลภาวะผูนําทางการศึกษา
(Educational Leadership Model) ซึ่งเปนโมเดลที กลาวถึงเรื่องของ คุณภาพ(qualities) ความรู(knowledge) และทักษะ
(skills) ของผูนําทางการศึกษา พอสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองนําสถานศึกษาของตนเองเขาสูศตวรรษที่
21 และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ปรับปรุงผลลัพธของนักเรียนทุกคน
2. ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิผล
3. สํารวจและสนับสนุนการใช ICT และe - learning
4. พัฒนาโรงเรียนให เปนชุมชนการเรียนรู
5. สรางเครือขายเพื่อสงเสริมการเรียนรู และความสําเร็จ
6. พัฒนาคนอื่นใหเปนผูนํา
ซึ่งผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาในแตละดานดังกลาวผูบริหารตองถึงการเปลี่ยนแปลง การรับสิ่งใหมๆ
ที่กําลังเกิดขึ้นโดยสอดคลองกับแนวคิดของ Churches (2008) (อางอิงใน วิจารณ พานิช, 2555, หนา 16-21) ได
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผูบริหารสถานศึกษาตองตระหนักเพื่อใชในการบริหารสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จใน
ยุคการศึกษาแหงศตวรรษที่ 21 กลาววา การเปลี่ยนแปลงหองเรียน ครู หลักสูตร และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นั้น
ยังไมเพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็ว สิ่งสําคัญที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงดวย คือ ศาสตรการสอน
(pedagogy) ที่ตองสะทอนถึงวิธีการเรียนรูของนักเรียนสะทอนถึงโลกที่ พวกเขาจะตองเดินทางเขาไปในอนาคต ดังนั้น
รูปแบบและวิธีการสอนจึงมีความจําเปนตองมุงใหผูเรียนสรางสรรคความรู (create knowledge) จากกระบวนการ
ไดรับความรู(knowledge acquisition) และการลงลึกในความรู (knowledge deepening) เปนการสรางสรรคความรู
จากกระบวนการเรียนรู ดวยการกระทํา (Learning by doing) จากงานหรือจากกิจกรรมในบริบทหรือปญหาในโลกที่
เปนจริง ซึ่งเชื่อวากระบวนการเรียนรูดังกลาวจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิด (thinking skills) จากทักษะขั้นต่ําไปสู
ทักษะขั้นสูงกวาตามลําดับขั้นการเรียนรูของบลูม (Bloom's taxonomy) คือ จากทักษะการคิดในระดับความจํา ความ
เขาใจ และการประยุกต ใชไปสูทักษะการคิดในระดับการวิ เคราะห การประเมินคาและการสรางสรรค อีกทั้งการให
ความสําคัญกับการเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ ของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ยังสอดคลองกับสวนหนึ่งของ
แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลภาวะผูนําทางการศึกษาของ(New Zealand Ministry of Educational, 2013 อางใน วิโรจน สาร
รัตถะ, 2556, หนา 7)ไดกําหนดให ความสัมพันธ (Relationship) เปนศูนย กลาง มีกิจกรรมภาวะผูนําและคุณภาพของ
ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล (Qualities of effective leadership) เปนองคประกอบรายรอบอยู ซึ่งมีองคประกอบของภาวะ
ผูนําทางการศึกษา ไดแก ความสัมพันธ (Relationship) ซึ่งอยูแกนกลางและมีพื้นที่การปฏิบัติ (areas of practice)
ประกอบดวยวัฒนธรรม (Culture) ศาสตรการสอน (Pedagogy) ระบบ (System) ความเปนหุนสวนและเครือขาย
(Partnership and net works) รวมทั้งกิจกรรมภาวะผูนําที่ประกอบดวยการนําการเปลี่ยนแปลง (Leading change)และ
การแกปญหา (Problem solving) และวงนอกที่เปนองค ประกอบของคุณภาพของผูนําที่มีประสิทธิผล (Qualities of
effective leadership) โดยจะกลาวถึงดานของการนําการเปลี่ยนแปลงวา ผูบริหารตองมีทักษะและความสามารถใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารจึงมีการใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชในการ
กําหนดยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ตระหนักถึงศักยภาพของสถานศึกษาตอการเปลี่ยนแปลง
เชนเดียวกับการเปดกวางยอมรับสิ่งตางๆของผูบริหารสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
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องคประกอบที่ 1 การสงเสริมแรงบันดาลใจ
1. ผูบริหารควรมีการตั้งรางวัลในการทํางานใหประสบผลสําเร็จและใหกําลังใจกับงานที่ยังไมประสบ
ผลสําเร็จ
2. ผูบริหารควรมีการสรางแรงบันดาลใจใหกับผูใตบังคับบัญชาโดยการใหกําลังใจและคอยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหสําเร็จลุลวง
3. ผูบริหารควรใหบุคลากรของโรงเรียนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สถานศึกษา
องคประกอบที่ 2 การใสใจและปรารถนาดีตอผูอื่น
1. ผูบริหารควรเขามาใหความชวยเหลือและใหอภัยกับสิ่งที่ผูใตบังคับบัญชาทําผิดพลาด
2. ผูบริหารควรใหการเอาใจใสกับงานที่ผูใตบังคับบัญชาทํา
องคประกอบที่ 3 การมีศีลธรรมในการประกอบการ
1. ผูบริหารควรบริหารงานดวยความโปรงใส มีขั้นตอนการตรวจสอบตนเองใหผูใตบังคับบัญชาสามารถ
ตรวจสอบได
2. ผูบริหารควรบริหารงานดวยความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
องคประกอบที่ 4 ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ
1. ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนกวางไกล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมปดกั้นตนเองและองคกร
2. ผูบริหารควรบริหารงานอยางเปนระบบโดยนําหลักการทางบริหารมาใชในการบริหารงานโรงเรียน
องคประกอบที่ 5 การเสริมสรางจิตสํานึกตอสังคม
1. ผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดีในการเขาชวยเหลือชุมชน
2. ผูบริหารควรเปนผูนําในการอุทิศเวลาใหกับและเพื่อประโยชนของสวนรวม
องคประกอบที่ 6 การเปดกวางยอมรับสิ่งตางๆ
1. ผูบริหารควรพัฒนาตนเองและเรียนรูอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําความรูและเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ
จากแหลงเรียนรูตางๆ มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2. ผูบริหารควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและ
ทันสมัย
3. ผูบริหารควรรับฟงขอเสนอแนะและขอควรพัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อนําไปปรับใชในการบริหารงาน
4. ผูบริหารควรเรียนรูและเปดรับขอมูลจากภายนอกและเรื่องใหมๆเสมอ
5. ผูบริหารควรจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟงขอคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้นไป
2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ตามทัศนะของผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา ใหผูบริหารไดประเมินระดับภาวะผูนําของตนและพัฒนาภาวะผูนํา
ใหดียิ่งขึ้นไป
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3. ควรทําการศึกษาภาวะผูนํากับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ เนื่องจากเปนงานหลักของ
สถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาแบบอิสระในฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาเปนอยางดีจาก ดร. ธิดาวัลย อุน
กอง รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, นายพีรวิชญ สิริปญญาแสง ผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษโรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) นางสาววรางคจนา เนตรธิยา ครูชํานาญการโรงเรียนหวย
ซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งใหความ
กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจแกไขเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ
ปรับปรุง แกไขขอบกพรองตาง ๆ โดยมีอาจารย ดร.โสภา อํานวยรัตนเปนอาจารยที่ปรึกษา ไดใหคําปรึกษาตั้งแตเริ่ม
การศึกษาคนควาจนเสร็จสมบูรณ ดวยดีตลอดมา จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ดวย
ขอขอบคุณคณะผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูผูสอน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ในปการศึกษา 2558 จํานวน 11 โรงเรียน ทุกทานที่ไดกรุณาให
ขอมูลในการตอบแบบสอบถามของการศึกษาคนควาครั้งนี้ ขอขอบคุณ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ตลอดจนบรรดา
เพื่อนนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีสวนในการชวยเหลือใหกําลังใจ และสนับสนุน
การทํางานในทุก ๆ ดาน มาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี คุณคา และประโยชนจากการศึกษา
คนควาดวยตนเองครั้งนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนสิ่งตอบแทนพระคุณทุกทานที่มีสวนสนับสนุน และใหกําลังใจตลอดมา
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ภาวะผูนําทางวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
The Academic Leadership of Expanded Educational Opportunities School
Principals in Mae-Saruay District, Chiangrai Primary Educational Service
Area Office 2
กาญจนา แลใจ 1* และ สันติ บูรณะชาติ 2
21

22

Kanchana Leajai1* and Santi Buranachart2
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอ
แมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน และ
ประสบการณในตําแหนง กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวนผูบริหารโรงเรียน 19 คน จํานวนครู
152 คน รวมทั้งสิ้น 171 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน โดยภาพรวมพบวา มีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึ ก ษา อํ า เภอแม ส รวย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 จํ า แนกตาม
ประสบการณในตําแหนงโดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ทุกดานมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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Abstract
The purposes of The Academic Leadership of Expanded Educational Opportunities School Principals in
Mae-Saruay District, Chiangrai Province, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 were;1. To study
The Academic Leadership of Expanded Educational Opportunities School Principals in Mae-Saruay District,
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 2. To compare The Academic Leadership of Expanded
Educational Opportunities School Principals in Mae-Saruay District, Chiangrai Primary Educational Service Area
Office 2 classified by positions in school and the experience in the position. The samples were school principals
and teachers in Mae-Saruay District, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2; 19 school principals
and 152 teachers was171 samples in total. The tool used to collect data was a five-level rating scale.
The results showed that The Academic Leadership of Expanded Educational Opportunities School
Principals in Mae-Saruay District, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 wereat high level. The
comparison of The Academic Leadership of Expanded Educational Opportunities School Principals in Mae-Saruay
District, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 found that there were different opinions and were
statistically significant at .05 level. When considering as aspects, there were the differences in every aspect and
was statistically significant at .05 level.
Keywords: Academic leadership, Expanded Educational

บทนํา
การจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ สามารถเผชิญกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นได คนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การจั ด การศึ ก ษาในระดั บการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง เปน พื้ น ฐานของการศึก ษาในระดั บ สู ง ต อ ไป ดั ง นั้ น ในการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว
ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาแหงชาติใหมีการพัฒนาคุณภาพาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก รวมถึงปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกถึงความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได
บัญญัติไววาการจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนมีสวนชวยใหคนมีคุณภาพ สามารถเผชิญกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ใน
หมวด 6 บั ญญั ติ ให มีร ะบบประกัน คุณ ภาพการศึก ษาเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาทุก ระดับ ให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ถือวาการประกันคุณภาพภายใน
- Proceedings -

1297

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการและจัดทําอยางตอเนื่อง โดยใหจัดทํารายงานประจําป
เสนอต อ หนว ยงานต น สัง กั ด หน วยงานที่ เกี่ ยวข องและเป ด เผยต อสาธารณะชน เพื่ อ นํ าไปสูก ารพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให บ รรลุ เป า หมายนั้ น ผู บ ริ ห ารมี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ งเป น ผู นํ า ทางด า น
การศึกษา ซึ่งในการบริการกิจการใด ๆ ก็ตาม มีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ โดยเฉพาะดานการจัด
การศึกษาตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทําใหการบริหารการศึกษานั้น
ประสบความสําเร็จและเปนไปตามวัตถุประสงคของประเทศชาติ
วีรยุทธ ชาตะกาณจน (2551, หนา 59) ไดกลาวไววาสถานศึกษาที่จะประสบความสําเร็จมักจะมีผูบริหารที่มี
ความสามารถในการนําบทบาทผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูอํานวยความสะดวก (Facitator) เปนผูนํา (Leader) เปน
ผูสนับสนุน (Supporter) และเปนผูนํานวัตกรรม (Innovation) เขาสูสถานศึกษาและเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษา
ใหกาวหนา โดยเฉพาะในสวนการจัดการเรียนการสอน จําเปนตองอาศัยผูนําที่มีความรอบรูทางดานวิชาการ ทั้งนี้
เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางวิชาการยอมสามารถบริหาร ปรับปรุง พัฒนาและสงเสริมวิชาการให
ไดผลดียิ่งขึ้น จะกอใหเกิดสภาพที่เอื้อตอการทํางานของครู ชวยทําใหคุณภาพการสอนของครูดีขึ้น ซึ่งจะสงผลตอ
คุณภาพผูเรียนในที่สุด
คู มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ฉบั บ
สถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555,
หนา 59) กําหนดใหมีการประเมินมาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา ในตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา กําหนดความสําเร็ จของการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ให
สถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกําหนด เพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาอยางคุมคา ตามแนวทางของการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตลอดจนกฎกระทรวงวาดวย
การกระจายอํา นาจการบริ หารใหมี ความเหมาะสมกับ บริบ ทของสถานศึกษา เนน การมีสว นรว มของบุ คลากรที่
เกี่ยวของทุกฝาย ใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เชน การใชระบบ
บริหารคุณภาพ (PDCA) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เปนตน ซึ่งในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ควรจัดใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดที่มีการแบงงานเปน 4 ดาน
ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ดาน
วิชาการผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูนําในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น วางแผนงานวิชาการ จัดใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การวัดและ
ประเมินผล การแนะแนว ตลอดจนการประเมินผลการใชหลักสูตร พัฒนาและสงเสริมใหมีการใชแหลงเรียนรู สงเสริม
กิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย จัดหาสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีการพัฒนา
งานวิชาการอยางมีสวนรวม โดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพภายในและใช
มาตรฐานการศึกษาเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงาน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553, หนา 31) กําหนดมาตรฐาน
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด ในสวนที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําทางวิชาการประกอบดวยความเปนผูนําทาง
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วิชาการและสามารถสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีภาวะผูนําทางวิชาการ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการจัดการเรียนรู สามารถบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สามารถจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถสราง
และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ใหความสําคัญและสามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู สามารถจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุมเท
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
เห็นไดวาการบริหารวิชาการมีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งคนสวนใหญ
มักจะสังเกตจากการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีการ
เขาศึกษาตอในระดับตาง ๆ ในสถาบันอื่น เปนสิ่งที่บงบอกถึงคุณภาพของการบริหารงานทางวิชาการของสถานศึกษา
การบริหารดานวิชาการจึงเปนองคประกอบสําคัญ ที่บงชี้ถึงประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารตองเขา
ขอบขายของงานวิชาการ ภาระหนาที่ องคประกอบ เขาใจถึงนโยบายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทันตอสถานการณ รูจักคิด
วิเคราะห ใชวิจารณญาณในการแกไขปญหาอยางมีเหตุผล ดังนั้นภาวะความเปนผูนําทางวิชาการที่ดีและเปนเลิศจะ
สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของการศึกษา
จากความสําคัญที่กลาวมา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาและบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทาง
การศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา จึงเปนบุคคลสําคัญ
ที่จะนําแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ลงสูการปฏิบัติในสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งครูในฐานะเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ
ที่ผูบริหารสถานศึกษานําภาวะผูนําทางวิชาการของตนมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารอาจมีการใช
ภาวะผูนําทางวิชาการหลายรูปแบบ ทําใหครูเกิดความคิดเห็นที่อาจจะแตกตางกันหรือไมแตกตางกันก็ได ซึ่งผูวิจัยใน
ฐานะที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา สนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเปนขอมูลและ
แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 จํ า แนกตามตํ า แหน ง หน า ที่ ใ นโรงเรี ย น และ
ประสบการณในตําแหนง
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน
สถานภาพ
1. ตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน
1.1 ผูบริหารโรงเรียน
1.2 ครู
2. ประสบการณในตําแหนง
2.1 นอยกวา 6ป
2.2 6-10 ป
2.3 11-15 ป
2.4 มากกวา15 ป

ตัวแปรตาม
ภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึ ก ษาในอํ า เภอแม ส รวย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1. ดานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียน
2. ดานการพัฒนาหลักสูตร
3. ดานการกํากับติดตามนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู
4. ดานการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ
5. ดานการประกันคุณภาพภายใน
6. ดานการสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจในการทํางาน
7. ดานการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนบรรยากาศแหง
การเรียนรู
8. ดานการสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนดานการเรียนรู

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกตางกัน
2. ผูบริหารโรงเรียนและครูที่มีประสบการณในตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 แตกตางกัน

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวนโรงเรียนทั้งหมด14 โรงเรียน จํานวนผูบริหาร
โรงเรียน 22 คน จํานวนครู 249 คน รวมทั้งสิ้น 271 คน
2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวนผูบริหารโรงเรียน 19 คน จํานวนครู
152 คน รวมทั้งสิ้น 171 คน มีวิธีการดังนี้
2.1 สํารวจผูบริหารโรงเรียน ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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2.2 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบแบงชั้น โดยแบงลักษณะประชากรเปน 2 กลุมคือ
ผูบริหารโรงเรีย น 19 คน ครูผูปฏิบัติการสอน 152 คน และใชก ารสุมกลุ มตัวอยา งโดยการสุมอยา งงาย (Simple
Random Sampling) โดยใชการเปดตารางของแครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางจําแนกตาม
ตําแหนงผูบริหารโรงเรียนจํานวน 19 คน ครู 152 คน รวมทั้งสิ้น 171 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของ
ผูบ ริห ารโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ กษา อํ าเภอแมส รวย สัง กัด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 2 ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นโดยอาศัยทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําทางวิชาการนํามาสรางเปนเครื่องมือ แบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ
(Check list) ประกอบดวย ตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน และประสบการณในตําแหนง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 28 ดาน เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale)5ระดับ
การสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยสรางเครื่องมือโดยดําเนินการดังนี้
1.ศึกษา คนควาหลักการ ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเอกสาร ตํารา สิ่งพิมพ บทความทา
วิชาการที่เกี่ยวของกับการวิจัย
2.สรางแบบสอบถามตามตัวแปรที่ศึกษาและครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบโครงสรางคําถามการใชภาษา
ความครอบคลุมเนื้อหาสาระแลวนามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ถูกตองเหมาะสมครอบคลุมเพื่อหาคา IOC
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารและครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอําเภอ
แมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)
6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวไปใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยมีวิธีการดังนี้คือ
1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง
2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามสํารวจผูบริหารโรงเรียนและครูจํานวน 171 ชุดถึงโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
โดยตรงดําเนินการบันทึกขอมูลวิเคราะหสรุปผลการวิเคราะหตามขั้นตอนการวิจัย
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การวิเคราะหขอมูล
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทําการวิเคราะหโดยการแยกขอมูล
ตามตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน และประสบการณในตําแหนงโดยวิธีการหาความถี่คารอยละและบรรยายประกอบ
ตาราง
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยวิธีหาคาเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviationเมื่อหาคาไดแลวนําคาไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑการวิเคราะหผลการประเมินโดยวิธีการแปลผลตามเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) แปลผลคะแนนเปนชวง
ๆ ซึ่งมีความหมายดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําดานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําดานวิชาการอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําดานวิชาการอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําดานวิชาการอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําดานวิชาการอยูในระดับนอยที่สุด
3. การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาการทดสอบที (t-test) แบบอิสระตอกัน เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตัวแปร ตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน
4. โดยการหาคาการทดสอบเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตัว
แปรประสบการณในตําแหนง โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)

ผลการศึกษา
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 171 คน สวนใหญมีตําแหนงเปนครู จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 88.90 เปน
ผูบริห ารโรงเรียน จํา นวน 19 คนคิ ดเป นรอ ยละ 11.1สว นใหญมีป ระสบการณใ นตําแหนง 6-10 ป รอยละ 37.40
รองลงมาคือ ประสบการณนอยกวา 6 ป รอยละ 33.30 และประสบการณ 11-15 ป คือ รอยละ 26.30สวนที่พบนอย
ที่สุด คือ มีประสบการณมากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 2.90
1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดย ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีภาวะผูนํา
ดานการกํากับติดตามนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู และดานการสรางแรงจูงใจขวัญกําลังใจในการทํางาน
มากที่สุด ( X = 3.78) รองลงมา คือ มีภาวะผูนําดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
ใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู และดานการสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนดานการเรียนรู ( X = 3.74) สวนดาน
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานการดานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียน ( X = 3.61)
2. ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2จําแนกตามตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน
และประสบการณในตําแหนง
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2.1 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม
ตําแหนงหนาที่โดยภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ทุกดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัย
2.2 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนก
ตามตําแหนงหนาที่โดยภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษาวิจัย
1. ผลการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา มีภาวะผูนําดานการกํากับติดตามนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู และดานการสรางแรงจูงใจขวัญ
กําลังใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมา คือ มีภาวะผูนําดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู และดานการสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนดานการเรียนรู สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียน
2. ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2จําแนกตามตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน
และประสบการณในตําแหนง ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอแมส รวย สัง กัด สํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 2 จํ าแนกตามตํ าแหนง หนา ที่ใ น
โรงเรียน โดยภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอแม สรวย สัง กัดสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 จํ าแนกตาม ประสบการณใ น
ตําแหนงโดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา ทุกดานมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู
โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) มีค วามแตกตางกัน 6 คู คือ ระหวางประสบการณในตําแหนง 6-10 ป กั บ
ประสบการณในตําแหนงนอยกวา 6 ป ประสบการณในตําแหนง 11-15 ป กับ ประสบการณในตําแหนงนอยกวา 6 ป
ประสบการณในตําแหนงมา15 ป กับ ประสบการณในตําแหนง 6-10 ป ประสบการณในตําแหนงมากกวา 15 ป กับ
ประสบการณในตําแหนงนอยกวา 6 ป ประสบการณในตําแหนงมากกวา 15 ป กับ ประสบการณในตําแหนง 6-10 ป
ประสบการณในตําแหนงมากกวา 15 ป กับ ประสบการณในตําแหนง 11-15 ป
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย
1. ผลการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
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ดาน พบวา มีภาวะผูนําดานการกํากับติดตามนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู และดานการสรางแรงจูงใจขวัญ
กําลังใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมา คือ มีภาวะผูนําดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู และดานการสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนดานการเรียนรู สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียน ทั้งนี้เปนเพราะ งานดานวิชาการเปนงาน
หลักที่สําคัญที่สุดในการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจขอบขายเนื้อหา
หลักการบริหารงานวิชาการอยางลึกซึ้ง ปฐม ปริปุนณังกูร(2554) ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูนําทางวิชาการและมี
ความรูความเขาใจเรื่องมาตรฐานและหลักสูตรซึ่งเปนหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหสามารถชวยเหลือ
ให คํ า แนะนํ า แก ค รู แ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งตลอดจนการตั ด สิ น ใจในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต อ งเพื่ อ การจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
สถานศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทความตองการของโรงเรียนนอกจากนั้นผูบริหารโรงเรียน
จะตองมีความรูความเขาใจเรื่องระบบตรวจสอบและประกันคุณภาพเปนขอมูลในการตัดสินใจและปรับปรุงการจัด
การศึกษาเพื่อใหบรรลุผลตามที่คาดหวังไวตอไป สอดคลองกับ ประยูร อาคม (2548) ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง
ลักษณะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาใน 8 ดาน ประกอบดวย
พฤติกรรมเปนผูนํา การพัฒนาและการใชหลักสูตร การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจูงใจ การ
สนับสนุนการจัดการในชั้นเรียน การประเมินผลการเรียนของนักเรียน และบรรยากาศในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ นวภัทร อุทัยรัตน, มารุต รื่นรวย, อัญชลิตา ดอนดง (2552) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก ตามกรอบแนวคิดของ ฮอลลิงเจอรและเมอรฟ ซึ่งไดเสนอองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาไว 3 องคประกอบ 11 ดาน โดยจําแนกตามตําแหนงหนาที่และประสบการณการทํางาน โดย
ภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีภาวะผูนําดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการ
เรียนรูมากที่สุด รองลงมา มีภาวะผูนําดานการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คือ ภาวะผูนําดานการนิเทศและการประเมินผลดานการสอนและสอดคลองกับผลการวิจัยของ กริชรัตน รักประกิจ
(2554) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายองคประกอบพบวามีระดับมากทุกดาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มีดานการสงเสริมงานดาน
วิชาการของสถานศึกษา ดานการกําหนดภารกิจของสถานศึกษา และดานการจัดการเรียนการสอน และสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ ปริฉัตร เล็กตวง (2554) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับไดแก ดานการ
ประสานงานดานหลักสูตร การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน การนิเทศและการประเมินผลการสอน การ
สื่อสารเปาหมายของโรงเรียนและกําหนดเปาหมายของโรงเรียน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิธร เสนสม
(2556) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 1 พบวาผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสิ่ง
เสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรีย นมีคาเฉลี่ยสู งที่สุดและสอดคลองกั บผลการวิจัยของ ปรี ยดา ศรีจินดา
(2556) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ภาวะผูนํา
ดานการนิเทศและการประเมินผลดานการสอน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดอกสรอย บุญนํา (2556) ไดศึกษา
ภาวะผู นํ า ทางวิ ชาการของผู บ ริ หารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
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การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับ
มาก โดยเรี ย งลํ า ดั บ จากค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ไปหาค า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด ได ดั งนี้ ด า นการส ง เสริ ม พัฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ดานการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู ดาน
การบริหารกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการจัดทําทะเบียนวัด ประเมินผล ดานการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และดานการสงเสริมเครือขายพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2จําแนกตามตําแหนงหนาที่ในโรงเรียนและ
ประสบการณในตําแหนง ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน โดย
ภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุก
ดา นมี ความคิด เห็ นแตกตา งกั นอยา งมี นัย สํา คัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05ทั้ งนี้ อาจเปน เพราะ ผูต อบแบบสอบถามมี
ตําแหนงหนาที่ในโรงเรียนตางกัน มีประสบการณทางดานการบริหารที่ตางกัน ทําใหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นวภัทร อุทัยรัตน , มารุต รื่นรวย,
อัญชลิตา ดอนดง (2552) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ตามกรอบแนวคิดของ ฮอลลิงเจอรและ
เมอรฟ ผลการเปรียบเที ยบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริ หารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด พิษณุโลก
จําแนกตามตําแหนงหนาที่ โดยภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสื่อสารเปาหมายของสถานศึกษา ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน
ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน ดานการควบคุมการใชเวลา
ในการสอน ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนา
วิชาชีพ ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู มีความแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของนาถอนงค
วงศขันแกว (2556) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอแมสอด สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจําแนก
ตามตํ าแหน งหนา ที่ พบวา ภาวะผู นํา ทางวิ ชาการของผูบ ริห ารสถานศึก ษา โดยภาพรวมทุก ดา นมี ความคิด เห็ น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 คือผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาสูงกวาครูผูสอนและศึกษานิเทศก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารหลักสูตร ดานการ
บริหารการเรียนการสอน ดานการบริหารการประเมินผลการเรียน ดานการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ดาน
การบริหารการพัฒนาบุคลากรทาวิชาการ ดานการบริหารการวิจัยและพัฒนา ดานการบริหารระบบขอมูลและ
สารสนเทศทางวิชาการ ดานการบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา ดานการบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆไมมีความแตกตางและสอดคลอง
กับ ดวงหทั ย รุง เรือ ง (2556) ได ศึก ษาภาวะผู นํา ทางวิช าการของผูบ ริหารสถานศึก ษาสัง กัดสํ านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จําแนกตามตําแหนงโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม ประสบการณในตําแหนงโดย
ภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุก
ดานมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟ
เฟ (Scheffe) มีความแตกตางกัน 6 คู คือ ระหวางประสบการณในตําแหนง 6-10 ป กับ ประสบการณในตําแหนงนอย
กวา 6 ป ประสบการณในตําแหนง 11-15 ป กับ ประสบการณในตําแหนงนอยกวา 6 ป ประสบการณในตําแหนงมา
15 ป กับ ประสบการณในตําแหนง 6-10 ป ประสบการณในตําแหนงมากกวา 15 ป กับ ประสบการณในตําแหนงนอย
กวา 6 ป ประสบการณในตําแหนงมากกวา 15 ป กับ ประสบการณในตําแหนง 6-10 ป ประสบการณในตําแหนง
มากกว า 15 ป กับ ประสบการณใ นตํ าแหนง 11-15 ป ทั้ งนี้ อาจเปนเพราะ ผู บริ หารและครูที่มีประสบการณใ น
ตําแหนงตางกันเห็นความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเปนหัวใจของการบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการศึกษาชาติที่ตางกัน ดังนั้นความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารและครูที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นในภาพที่
ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นวภัทร อุทัยรัตน, มารุต รื่นรวย, อัญชลิตา ดอนดง (2552) ไดศึกษาภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ตามกรอบแนวคิดของ ฮอลลิงเจอรและเมอรฟ ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชี วศึกษา จั งหวัดพิษณุโ ลก จําแนกตามประสบการณการทํางานโดย
ภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
แตกต า งกั น ทุ ก ด าน จึ ง นํา ไปเปรีย บเที ยบเป น รายคู โดยวิ ธี ก ารของเชฟเฟ มี ความแตกต า งกั น –คู คื อ ระหว า ง
ประสบการณทํางานนอยกวา 10 ปกับประสบการณทํางานตั้งแต 10-20 ป ประสบการณทํางานนอยกวา 10 ปกับ
ประสบการณการทํางานมากกวา 20 ปขึ้นไป และประสบการณทํางานมากกวา 20 ปขึ้นไปกับประสบการทํางาน
ตั้งแต 10-20 ปและสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุพชาต ชุมชื่น (2554) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พบวา ครูที่มี
ประสบการณสอนในโรงเรียนที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ครูที่ประสบการณสอน
6-10 ป มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในทุ ก ด า นแตกต า งจากครู ที่
ประสบการณการสอนมากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดวงหทัย
รุ ง เรื อ ง (2556) ได ศึ ก ษาภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาพิ ษณุโ ลก เขต 3 พบวา ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูนํ าทางวิช าการของผูบ ริหารสถานศึ กษาสังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จําแนกตามประสบการณทํางานโดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ มีความแตกตางกัน 2 คู คือ
ประสบการณการทํางาน 10 ปขึ้นไปกับประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป และประสบการณทํางาน 10 ปขึ้นไปกับ
ประสบการณทํางานตั้งแต 5-10 ปและสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิธร เสนสม (2556) ไดศึกษาภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเปรียบเทียบตามประสบการณในการทํางาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2พบวาผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาระดับภาวะผูนํา
ทางวิชาการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการ ควรพัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
2. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการประเมินความตองการของครูเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายทางวิชาการของ
โรงเรียน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนางานดานวิชาการของโรงเรียน
3. ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญเกี่ยวกับภาวะผูนํา ดานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของ
โรงเรียนที่ชัดเจน ดานการประกันคุณภาพภายใน ดานการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ ดานการพัฒนาหลักสูตร
ดานการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู ดานการสงเสริมความสําเร็จของนักเรียน
ดานการเรียนรู ดานการสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจในการทํางาน และดานการกํากับติดตามนิเทศและประเมินผล
การจัดการเรียนรู
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอภาวะผูน ําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
2. ควรมีการเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโดยแบงตามขนาดของ
สถานศึกษา, สถานะภาพ,ประเภทของโรงเรียน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชทฤษฎีอื่น ที่มีตัวแปรแตกตางกัน เพื่อเปนขอมูลมิติใหม ๆ ในการพัฒนาภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากดร.สันติ บูรณะชาติที่ปรึกษา
และคณะกรรมการทุกทานที่ไดใหคําแนะนําปรึกษาพรอมทั้งตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในทุกดานดวยความเอาใจ
ใสเปนอยางดียิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณ นายเทียรชัย ขันธะ, นายศิลปชัย ขันดาวงศ และนางสุภาพร บุญมี ที่ใหความอนุเคราะหเปน
ผูเชี่ยวชาญ ใหคําแนะนํา ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูบริหารสถานศึกษา
และคณะครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ที่ใหความ
อนุเคราะห ดูแล สนับสนุน และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจนทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณคณาจารย ผูเชี่ ยวชาญที่ ไดก รุณาตรวจสอบแบบสอบถามแกไ ขและให ขอเสนอแนะเพื่ อ
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมีพระคุณทุก ๆ
ทาน
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ศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
Studying of the preparation for the Career Skill Curriculum Administration
under Schools in Special Economic Zone in Chiangkhong district, Chiangrai
รพีพรรณ หลวงแกว 1* และ น้ําฝน กันมา 2
23

24

Rapeepan Loungkaew1* and Namfon Gunma2
บทคัดยอ
การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงคเพื่อศึ กษาการเตรีย มความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของ
โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการเตรียมความ
พรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอนของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 311 คน จากทั้งหมด 33 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 ลักษณะเลือกตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา และตอนที่ 3 เปนแบบปลายเปด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชคารอย
ละ คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการวิจัยพบวา การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ดานการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศ
กํากับ ติดตาม และประเมินผล ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการสรุปผลการดําเนินงาน
และการรายงาน ตามลําดับ
ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักสูตรทักษะอาชีพใหครู บุคลากร
รวมถึงนักเรียนและผูปกครองใหมากขึ้น ควรมีการปรับการเขียนวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคใหครอบคลุมเรื่องทักษะอาชีพ ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใหกับ
ครูผูสอนหรือครูที่มีความสนใจ ควรมีการจัดครูเขาสอนใหตรงตามวุฒิการศึกษาหรือครูที่มีประสบการณดานการ
สอนทักษะอาชีพ ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ควรมีการนําเสนอผลการดําเนินงาน
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ใหครู นักเรียน และผูปกครองทราบ ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางเพียงพอ
และมีการติดตามอยางเปนระบบ
คําสําคัญ: การบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ

Abstract
The purposes of this study aimed to investigate the preparation and the suggestions for the Career Skill
Curriculum Administration under Schools in Special Economic Zone in Chiangkhong district, Chiangrai. The
population used were 311 teachers under 33 schools in Special Economic Zone in Chiangkhong district,
Chiangrai. The instrument drawn for this study was a questionnaire which consisted of check list, rating scale
and opened form. The data was systematically analyzed by using percentage, mean, and standard deviation.
The results showed as follows; both of the overall and each aspect in the preparation for the Career
Skill Curriculum Administration under Schools in Special Economic Zone in Chiangkhong district, Chiangrai were
done at the high level. School preparation was done the most. Followed by making of school curriculum,
planning to use school curriculum, operation of curriculum administration, curriculum monitoring and
development, assessment, evaluation and reporting respectively.
The suggestions of the preparation for the Career Skill Curriculum Administration under Schools in
Special Economic Zone in Chiangkhong district, Chiangrai presented as follow. First, the public relations of career
skill curriculum should be shared for teachers, students, parents and community more. Vision, mission, goal and
desired characteristics should be up to date about career skill. Next, knowledge of career skill teaching should be
trained for all teacher. Moreover, teachers should have knowledge or experience in flied of career skill. Besides,
assessment and monitoring should be always done. Overall operation should be presented to teachers, students
and parents. Finally, there are enough committees for monitoring systematically.
Keywords: The Careered-skill Curriculum Administration

บทนํา
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อยูในพื้นที่การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากนโยบายของรัฐบาลที่
มุงพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมตอประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมการคาการ
ลงทุน และเพื่อเตรียมพรอมรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ตาม
ประกาศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
ประกอบดวย 21 ตําบล ใน 3 อําเภอ ของจังหวัดเชียงราย ไดแก อําเภอเชียงของ 7 ตําบล ไดแก ตําบลครึ่ง ตําบลบุญ
เรือง ตําบลริมโขง ตําบลเวียง ตําบลศรีดอนชัย ตําบลสถาน และตําบลหวยซอ อําเภอเชียงแสน 6 ตําบล ไดแก ตําบล
บานแซว ตําบลปาสัก ตําบลแมเงิน ตําบลโยนก ตําบลเวียง และตําบลศรีดอนมูล อําเภอแมสาย 8 ตําบล ไดแก
ตําบลเกาะชาง ตําบลบานดาย ตําบลโปงงาม ตําบลโปงผา ตําบลแมสาย ตําบลเวียงพางคํา ตําบลศรีเมืองชุม และ
ตําบลหวยไคร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย เปาหมายหลัก คือฐานการทองเที่ยว แหลงผลิตอาหาร
สินคาเกษตรศูนยกลางการขนสงสินคาระหวางประเทศการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (สํานักงานคณะกรรมการ
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สงเสริมการลงทุน, 2558, หนา 18) นอกจากนั้นอุตสาหกรรมในพื้นที่ เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร
เครื่องเรือนแปรรูปไม มีโอกาสพัฒนาขยายหวงโซมูลคาการผลิตกิจกรรมที่มีศักยภาพ ในพื้นที่อําเภอเชียงของเนน
เรื่องการคา การทองเที่ยว ศูนยขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ เตรียมพื้นที่ศูนยโลจิสติกส พาณิชยกรรม สํานักงาน
การคาและศุลกากร
นโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
จั ด ให มี ก ารสอนวิ ช าชี พ ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ ต อ ยอดแผนพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจพิเศษและสังคมแหงชาติ กําหนดใหโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา(สพป.) 183 เขต เปดสอนเขตละ 2 โรงเรียน รวม 366 โรงเรียน เพื่อใหเด็กมีอาชีพติดตัวอยางนอยหนึ่ง
อาชีพ การสอนที่ตองนําไปสูการประกอบอาชีพ หรือการติดตอระหวางประเทศตามที่พื้นที่นั้นๆ มีความตองการ นํา
รองในปพ.ศ. 2558 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา บริบทของพื้นที่ และจัดทําหลักสูตรใหแลวเสร็จ และจัดการ
เรียนการสอนอยางเปนทางการในปพ.ศ. 2559
จากนโยบายดังกลาวทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการสอนวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาในอําเภอเชียงของจํานวนทั้งหมด 33 โรงเรียน อยูใน
เขตรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จึงมีนโยบายในการจัดทําหลักสูตรทักษะ
อาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเปนการสงเสริมทักษะทางอาชีพใหแกเด็กนักเรียน และมุงสงเสริม
ใหนักเรียนนําไปสูการประกอบอาชีพหรือนําไปตอยอดในการศึกษาในอนาคต
จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนในสถานศึกษา ที่ตั้งอยูในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จึงมี
ความสนใจศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามรูปแบบการบริหารหลักสูตร 7 ดาน (กรมวิชาการ 2545, หนา 2-3 อางถึงใน
จันทนา หุนกระโทก, 2556, หนา 18) ดังนี้ ดานที่ 1 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ดานที่ 2 การจัดทํา
หลักสูต รสถานศึกษา ดานที่ 3 การวางแผนดํา เนินการใชห ลักสูต รสถานศึกษา ดานที่ 4 การดําเนินการบริหาร
หลักสูตร ดานที่ 5 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล ดานที่ 6 การสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน ดาน
ที่ 7 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อทราบระดับความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของ
โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายและนําผลการศึกษามาใชเปนขอมูลในการ
เตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1)เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (2)เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมใน
การบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด

การบริหารหลักสูตรทักษะ
อาชีพของโรงเรียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

ความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของ
โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ตามรูปแบบของการบริหารหลักสูตร
7 ภารกิจ ไดแก
ดานที่ 1 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา
ดานที่ 2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ดานที่ 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
ดานที่ 4 การดําเนินการบริหารหลักสูตร
ดานที่ 5 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล
ดานที่ 6 การสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน
ดานที่ 7 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1)เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (2)เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมใน
การบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประชากร
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 311 คน จากทั้งหมด 33 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 ลักษณะเลือกตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา ตามแบบของลิเคอรท (Likert) และตอนที่ 3 เปนแบบปลายเปด สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ใชคารอยละ คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการศึกษา
1. การเตรียมความพรอมในการบริห ารหลักสู ตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยคือ ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา อยูในระดับมาก ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับ
มาก ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร อยูใน
ระดับมาก ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล อยูในระดับมาก ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา อยูในระดับมาก ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน อยูในระดับมาก
1.1 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุ ด
รองลงมา คือ มีการฝกอบรมครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรทักษะอาชีพ สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ มีการ
จัดสรรงบประมาณในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพที่เพียงพอ
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1.2 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับทักษะอาชีพ ใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ มีการกําหนดคุณลักษณะของผูเรียน ตามตัวชี้วัดของคุณลักษณะของผูเรียนตาม
หลักสูตรทักษะอาชีพ สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ มีการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดของทักษะอาชีพ ทั้งดานความรูและทักษะกระบวนการ
1.3 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการกําหนดแผนการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ มี
การกําหนดกิจกรรมการเรียนรูทักษะอาชีพที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถนําไปตอยอดในการประกอบอาชีพได และ
ครูผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับทักษะอาชีพ สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ มีเครือขาย
การเรียนรูทักษะอาชีพทั้งในและนอกสถานที่
1.4 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา มีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับทักษะอาชีพไดตรงตามที่กําหนด มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ มี
การกําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรที่ใชอยู เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพปญหา ความตองการของทองถิ่น และ
มุงเนนทักษะดานอาชีพ สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ มีการวางแผนในการกํากับติดตามการใชหลักสูตรทักษะอาชีพ
1.5 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีแนวทางในการนําขอมูลจากการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาดานการบริหารหลักสูตรทักษะ
อาชีพ สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ มีการกําหนดรูปแบบการประเมินผลการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ
1.6 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการเตรียมการนําเสนอผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพชี้แจงให
บุคลากรในสถานศึกษาทราบเพื่อการพัฒนา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ มีการกําหนดรูปแบบในการสรุป
เกี่ยวกับสภาพและปญหาในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนคาเฉลี่ยที่
นอยที่สุด คือ มีการเตรียมพรอมในการเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ
1.7 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารและครูรวมมือกันในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาการบริหารหลักสูตรทักษะ
อาชีพ และผูบริหารและครูรวมมือกันในการหาแนวทางแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทักษะอาชีพ สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ มีการวางแผน
ในการนําผลการประเมินมาวิเคราะหสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ
2. ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา
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2.1 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะของครูผูสอนของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักสูตรทักษะอาชีพใหครู บุคลากร รวมถึง
นักเรียนและผูปกครองใหมากขึ้น (f=35) คิดเปนรอยละ 31.25 รองลงมา คือ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณให
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน (f=30) คิดเปนรอยละ 26.79 และสุดทาย ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรที่มีความรูความสามารถ (f=25) คิดเปนรอยละ 22.32
2.2 ดานการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะของครูผูสอนของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการปรับการเขียนวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคใหครอบคลุมเรื่องทักษะอาชีพ (f=20) คิดเปนรอยละ 35.71 รองลงมา คือ ควรมีการจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม
หรือเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน กิจกรรมชุมนุม (f=17) คิดเปนรอยละ 30.36 และสุดทาย ควรมีการกําหนด
เกณฑการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและหลากหลาย (f=12) คิดเปนรอยละ 21.43
2.3 ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
ขอ เสนอแนะของครู ผู ส อนของโรงเรี ย นในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ อํา เภอเชี ย งของ จั ง หวั ด
เชียงราย ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใหกับ
ครูผูสอนหรือครูที่มีความสนใจ (f=30) คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมา คือ ควรมีการจัดตั้งเครือขายการเรียนรู
ทักษะอาชีพภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน (f=25) คิดเปนรอยละ 32.05 และสุดทาย ควรใหนักเรียน มีสวนรวม
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน (f=18) คิดเปนรอยละ 23.08
2.4 ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร
ขอ เสนอแนะของครู ผู ส อนของโรงเรี ย นในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ อํา เภอเชี ย งของ จั ง หวั ด
เชียงราย ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการจัดครูเขาสอนใหตรงตามวุฒิการศึกษาหรือครูที่มี
ประสบการณดานการสอนทักษะอาชีพ (f=20) คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให
เหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น (f=13) คิดเปนรอยละ 32.50 และสุดทาย ควรมีการกํากับติดตามการใชหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง (f=7) คิดเปนรอยละ 17.50
2.5 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
ขอ เสนอแนะของครู ผู ส อนของโรงเรี ย นในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ อํา เภอเชี ย งของ จั ง หวั ด
เชียงราย ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลอยางสม่ําเสมอ (f=37)
คิดเปนรอยละ 46.84 รองลงมา คือ ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลที่มีความรู
ความสามารถดานทักษะอาชีพ (f=24) คิดเปนรอยละ 30.38 และสุดทาย ควรมีการนําผลจากการนิเทศไปปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ (f=11) คิดเปนรอยละ 13.92
2.6 ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน
ขอ เสนอแนะของครู ผู ส อนของโรงเรี ย นในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ อํา เภอเชี ย งของ จั ง หวั ด
เชียงราย ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการนําเสนอผลการดําเนินงานใหครู นักเรียน และผูปกครอง
ทราบ (f=23) คิดเปนรอยละ 43.40รองลงมา คือ ควรมีแนวทางในการเขียนสรุปผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
(f=17) คิดเปนรอยละ 32.08 และสุดทาย ควรมีแบบรายงานผลการดําเนินงาน และมีการใหความรูในการเขียน
รายงานตอครูและผูที่เกี่ยวของ (f=13) คิดเปนรอยละ 24.53
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2.7 ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ขอ เสนอแนะของครู ผู ส อนของโรงเรี ย นในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ อํา เภอเชี ย งของ จั ง หวั ด
เชียงราย ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
อยางเพียงพอ และมีการติดตามอยางเปนระบบ (f=35) คิดเปนรอยละ 36.46 รองลงมา คือ ควรใหผูปกครองมีสวน
รวมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ (f=26) คิดเปนรอยละ 27.08 และสุดทาย ควรมีการพัฒนาและ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับทักษะอาชีพ (f=24) คิดเปนรอยละ 25.00

สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิจัยเรื่อง ศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายดังตอไปนี้
1. การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน
โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ดานการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร ดาน
การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการสรุปผลการ
ดําเนินงานและการรายงาน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณรัตน บุพศิริ (2554) ที่ไดศึกษา การบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนในอําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ภายใตกรอบภารกิจของสถานศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาใน 7 ภารกิจ โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก
1.1 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ
โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทักษะอาชีพของสถานศึกษา มีการฝกอบรมครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรอีกทั้งยังมีเอกสารประกอบในการ
จัดทําหลักสูตรเพื่อใหครูผูสอนไดศึกษาอยางเพียงพอ มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เอื้อตอการพัฒนา
หลักสูตรทักษะอาชีพ มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและมีการสนับสนุนการใชทรัพยากรในชุมชนและวิทยากร
ภายในทองถิ่นของตนเองและไดรับความรวมมือจากทั้งนักเรียนและผูปกครองในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตรทักษะอาชีพและยังมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานองคกรในชุมชน
ไดทราบเกี่ยวกับหลักสูตรทักษะอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, หนา 127-130) ที่ได
ศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันปาตอง
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาพบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงใน
ระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษามีการตรวจสอบความพรอมดานอาคารสถานที่เพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน
ไดรับความรวมมือจากผูปกครองในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซียนมีการสนับสนุนการใชทรัพยากรใน
ชุมชน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาเซียน มีการสนับสนุนการใชวิทยากรในทองถิ่น เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนและมี
การตรวจสอบความพรอมดานแหลงการเรียนรูเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน
1.2 ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนใน
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษ อํา เภอเชี ยงของ จัง หวั ด เชี ยงราย ได มี ก ารกํ าหนดเป าหมายเกี่ ยวกั บ ทั ก ษะอาชี พ ให
สอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน กําหนดคุณลักษณะของผูเรียนตามตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูเรียน
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ตามหลักสูตรทักษะอาชีพ มีการกําหนดโครงสรางของหลักสูตรทักษะอาชีพในแตละชวงชั้นและจัดสัดสวนเวลาได
เหมาะสม มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและนํามาจัดทําเปนมาตรฐานการเรียนรูรายปและรายภาค มีการ
กําหนดสาระการเรียนรูรายปและรายภาคที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู มีการกําหนดเวลา หนวยการเรียน
สอดคลองกับสาระการเรียนรู มีการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดของทักษะ
อาชีพ ทั้งดานความรู และทักษะกระบวนการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, หนา 127130) ที่ไดศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสัน
ปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาพบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงใน
ระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับอาเซียน ใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของ
โรงเรียน กําหนดสาระการเรียนรูอาเซียนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การกําหนดหลักเกณฑและแนวการปฏิบัติการวัด
และประเมินผลตามตัวชี้วัดของอาเซียน ทั้งดานความรูและทักษะกระบวนการ
1.3 ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมีการกําหนดแผนการจัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะอาชีพ มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายตามความสนใน ความถนัด และความสามารถของผูเรียนซึ่งผูเรียนสามารถนําไปตอยอดในการประกอบ
อาชีพได มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน มีการสงเสริมใหครูผูสอนทุกคนมีความรู
ความเข าใจเกี่ย วกับ หลั กสู ตรทัก ษะอาชี พและมีส วนรว มในการดํ าเนิน การจัด กิจ กรรมที่เกี่ย วกับ ทัก ษะอาชีพ มี
เครือขายการเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่ มีสื่อนวัตกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวกับทักษะดานอาชีพ และมีเทคโนโลยี
การศึกษาเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, หนา 127-130) ที่ไดศึกษา เรื่องการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาพบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับ
มาก เนื่องจากสถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สงเสริมให
ครูทําวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีเครือขายการเรียนรูอาเซียนทั้งในและนอกสถานที่ มีการกําหนด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู อ าเซี ย นสอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของผู เ รี ย น และมี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู อ าเซี ย นที่
หลากหลายตามความสนใจความถนัดและความสามารถของผูเรียน
1.4 ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมีการจัดการเรียนการสอนไดตรงตามที่กําหนด มีการ
กําหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับทักษะอาชีพอยางสม่ําเสมอ มีการจัดครูเขาสอนตรงตามวุฒิการศึกษา มี
การกําหนดแนวทางการประเมินผลตามสภาพจริง มาใชในการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียน มีการกําหนด
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรที่ใชอยู เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพปญหา ความตองการของทองถิ่นและมุงเนนทักษะ
ดานอาชีพ มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ใชอยูโดยมุงไปสูทักษะอาชีพ มีการสงเสริมการทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมศักยภาพของผูเรียน มีการวางแผนในการกํากับติดตามการใช
หลักสูตรทักษะอาชีพ และมีการกําหนดรูปแบบการรายงานผลการดําเนินการใชหลักสูตรทักษะอาชีพตอชุมชน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, หนา 127-130) ที่ไดศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึก ษาเพื่ อเตรีย มการเข าสู ป ระชาคมอาเซี ย น ของโรงเรี ย นสั นป าตองวิท ยาคม จัง หวั ดเชี ยงใหม ดา นการ
ดําเนินการบริหารหลักสูตรพบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษามีการจัดครูเขา
สอนตรงตามคุณวุฒิการศึกษา มีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนสูประชาคมอาเซียน มี
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การรายงานผลการดําเนินการใชลักสูตรที่เกี่ยวของกับอาเซียนตอชุมชน มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนอยางสม่ําเสมอ มีการกํากับติดตามการใชหลักสูตรที่เกี่ยวของกับอาเซียน และมีการกําหนดตาราง
เรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.5 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ
โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
สถานศึกษาดานการบริ หารหลักสู ตรทักษะอาชีพ มีการเตรียมแผนงานหรือโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาที่
เกี่ยวกับทักษะอาชีพ มีการเตรียมการสํารวจปญหา และความตองการของการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับทักษะ
อาชีพ มีการกําหนดรูปแบบการประเมินผลการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ และมีแนวทางในการนําขอมูลจากการ
นิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิรุฬ เกิดภักดี (2551) ที่ไดศึกษาเรื่อง
การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางขุนเทียน ดานการนิเทศ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลพบวา อยูในระดับมากทุกดาน
1.6 ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมีการกําหนดรูปแบบในการสรุป
เกี่ ย วกั บ สภาพและป ญ หาในการบริ ห ารหลั ก สู ต รทั ก ษะอาชี พ ให ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ก าร
เตรียมการนําผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพชี้แจงใหบุคลากรในสถานศึกษาทราบเพื่อการพัฒนา
มีการเตรียมรายงานผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพใหผูปกครองและชุมชนทราบและมีการเตรียม
ความพรอมในการเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิ
รุฬ เกิดภักดี (2551) ที่ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางขุนเทียน ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน
1.7 ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมีการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร
ทักษะอาชีพ มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ มีการวางแผน
ในการนําผลการประเมินมาวิเคราะหสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ มีการเตรียมการนําผลการ
ดําเนินงานมาใชเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ และผูบริหารและครูรวมมือกันใน
การหาแนวทางแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิรุฬ เกิดภักดี
(2551) ทีไ่ ดศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบาง
ขุนเทียน ดานการประเมินและพัฒนาหักสูตรสถานศึกษาพบวา อยูในระดับมากทุกดาน
2. ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2.1 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทักษะ
อาชีพ ที่มี ความรู ความสามารถและควรมี การอบรมพัฒ นาครู เกี่ ย วกั บทั กษะอาชี พ อย างตอ เนื่ องเพื่อ ที่จ ะไดเป น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงควรมีการสนับสนุนการใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักสูตร
ทักษะอาชีพใหครู บุคลากร รวมถึงนักเรียนและผูปกครองใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก
(2556, หนา 127-130) ที่ไดศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา มีขอเสนอแนะคือ
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สถานศึกษาควรจัดอบรม พัฒนา ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแกครูและบุคลากรทุกคน และ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหครู บุคลากรรวมถึงนักเรียนและผูที่เกี่ยวของใหมากขึ้น จัดสรรเวลาในการ
ดําเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งนี้จะตองมี
การแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงาน รวมไปถึง การจัดทําหลักสูตรเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ทุก
กลุมสาระการเรียนรูใหชัดเจนในการปฏิบัติโดยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งนําไปใชเปนหลักสูตรสถานศึกษา
ตอไป
2.2 ดานการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา ควรมีการปรับการเขียนวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคใหครบคลุมเรื่องทักษะอาชีพและควรมีการกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและ
หลากหลาย ควรมีการจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติมหรือเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน กิจกรรมชุมนุม และควรมีการจัด
โครงสรางหลักสูตรและโครงสรางเวลาเรียนใหเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556,
หนา 127-130) ที่ไดศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา มีขอเสนอแนะคือ สถานศึกษา
ควรมี การแตง ตั้ง คณะกรรมการดา นการพัฒ นาหลั กสู ตร เพื่ อเตรี ยมการเขา สูป ระชาคมอาเซี ยน ร วมกัน จัด ทํ า
หลักสูตรเพื่อครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงคของการเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน จากนั้นใหความรูความ
เข า ใจกั บ ครู บุ ค ลากร นั ก เรี ย น และผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง พร อ มทั้ ง ทบทวนการเขี ย นวิ สั ย ทั ศ น ภารกิ จ เป า หมาย และ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ต ลอดจนคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าให ส อดคล อ งกั บ เรื่ อ งประชาคมอาเซี ย นเพื่ อ นํ า ไปสู ก าร
ดําเนินการตอไป โดยความรวมมือจากทุกฝาย
2.3 ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพใหกับครูผูสอนหรือครูที่มีความสนใจเพื่อที่ครูทุกทานจะไดมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู
และควรใหนักเรียน มีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการจัดตั้งเครือขายการเรียนรูทักษะ
อาชีพภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และควรมี
การจัดหาสื่อนวัตกรรมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา
หุนกระโทก (2556, หนา 127-130) ที่ไดศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสัน ปาตองวิทยาคม จั งหวัดเชียงใหม ดา นการวางแผนดําเนินการใชหลักสูต ร
สถานศึกษา มีขอเสนอแนะคือ จัดสรรเวลาในการดําเนินการรวมกัน เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงการวัดและประเมินผล สงเสริมใหครูทําการวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน พรอมทั้งพัฒนาหลักสูตรอาเซียนใหเปนวิชาเพิ่มเติมเฉพาะ
2.4 ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร ควรมีการจัดครูเขาสอนใหตรงตามวุฒิการศึกษาหรือครูที่มี
ประสบการณดานการสอนทักษะอาชีพเพราะมีความชํานาญและมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ควรมีการกํากับ
ติดตามการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องเพื่อเมื่อเกิดปญหาจะไดดําเนินการไดทันที และควรมีการปรับปรุง
หลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, หนา 127-130)
ที่ไดศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันปาตอง
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร มีขอเสนอแนะคือ เปดเปนชุมนุมอาเซียนจําลอง
เพื่อใหความรูเฉพาะและทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับอาเซียนแลวนําไปบูรณาการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรุทุกกลุมสาระการเรียนรูและมีการประชาสัมพันธ รายงาน การใชหลักสูตรตอชุมชนอยาง
นอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
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2.5 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอเพื่อที่จะไดทราบผลการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน และควรมีแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับทักษะอาชีพ
บรรจุอยูในแผนงานโครงการของสถานศึกษา ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลที่
มีความรูความสามารถดานทักษะอาชีพเพราะจะไดชวยแนะนําและชวยแกปญหาเมื่อเกิดปญหาขึ้น และควรมีการนํา
ผลจากการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก
(2556, หนา 127-130) ที่ไดศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล มีขอเสนอแนะคือ ควร
มีก ารจั ด ตั้ง คณะกรรมการในการนิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลและดํ า เนิน การอย างสม่ํ า เสมอ พร อมทั้ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการนิเทศระหวางกลุมสาระการเรียนรู และควรมีการชี้แจงและแจงแนวทางการนิเทศ กํากับติดตามและ
ประเมินผล เพื่อสรางความเขาใจใหครูและบุคลากร นอกจากนั้นควรจัดหาบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดทําหลักสูตรเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน
2.6 ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน ควรมีแนวทางในการเขียนสรุปผลการดําเนินงาน
อยางเปนระบบและเปนแนวทางเดียวกัน ควรมีแบบรายงานผลการดําเนินงาน และมีการใหความรูในการเขียนรายงาน
ตอครูและผูที่เกี่ยวของเพื่อที่จะไดทําความเขาใจที่ตรงกันและเปนแนวทางเดียวกัน และควรมีการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานใหครู นักเรียน และผูปกครองทราบเปนระยะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556,
หนา 127-130) ที่ไดศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน มีขอเสนอแนะคือ มี
แบบรายงานผลการดําเนินการพรอมทั้งใหความรูในการเขียนสรุปผลการดําเนินงานตอครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ
จัดสรรเวลาในการดําเนินการ และกําหนดเปนแนวทางในการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงานผลที่เปนระบบ
โดยสรางความตระหนักใหครูและบุคลากรและเห็นความสําคัญตอการสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล
2.7 ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานอยางเพียงพอและมีการติดตามอยางเปนระบบ ควรมีการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับทักษะอาชีพและบริบทของทองถิ่น ควรใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทักษะ
อาชีพ และควรมีการนําผลการประเมินมาวิเคราะหสภาพปญหาในการบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, หนา 127-130) ที่ไดศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา มีขอเสนอแนะคือ ใหความรูความเขาใจและใหครูมีสวนรวมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานในดานนี้อยางเพียงพอ เพื่อพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับอาเซียน และที่สําคัญ ควรมีการประเมินผลและรวมพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอา
เวียนจากครู นักเรียน ผูปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ในการวิจัยเรื่องศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ อํ า เภอเชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งราย ผู ศึ ก ษามี ข อ เสนอแนะในการนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช พ ร อ มทั้ ง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
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1. ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารหลักสูตรให
เพียงพอและทั่วถึง อาจจะมีการระดมทุนจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือสนใจเขารวมกิจกรรม
2. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนควรมีการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลใหตรงตามตัวชี้วัดและครอบคลุมทั้งดานความรูและทักษะกระบวนการและใหเหมาะสมกับบริบทและ
ทองถิ่นของตนเองเปนหลักและที่สําคัญตองวัดผลจากสภาพจริงและตามความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคล
3. ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการจัดตั้งเครือขายการเรียนรูทักษะอาชีพทั้งใน
และนอกสถานที่เพื่อใหเปนสถานที่ที่ครูผูสอนหรือผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานทักษะอาชีพไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ทั้งเรื่องของการจัดกิจกรรมหรือแมแตปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรม
4. ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร ควรมีการวางแผนในการกํากับติดตามการใชหลักสูตรทักษะอาชีพ
อยางชัดเจนและมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
5. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนควรมีการกําหนดรูปแบบการประเมินผลการ
บริหารหลักสูตรทักษะอาชีพอยางชัดเจนและควรมีการแจงครูผสู อนเกี่ยวกับการประเมินดวย
6. ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน ควรมีการเตรียมพรอมในการเขียนรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ โดยอาจจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนรายงานและมี
การกําหนดรูปแบบการเขียนรายงานใหเปนรูปแบบเดียวกัน
7. ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตร ควรมีการวางแผนในการนําผลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพและ
ปญหาวาจะมีการดําเนินการอยางไร เชน อาจจะนําหลักสูตรกลับมาปรับปรุงแกไขในสวนที่มีปญหาและนํากลับไปจัด
กิจกรรมเพื่อดูผลที่ไดจากการแกปญหาแลววามีผลอยางเดิมหรือไม
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้งตอไป ควรดําเนินการ ดังนี้
1. ควรใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลแบบอื่นๆรวมดวย เชน ใชแบบสัมภาษณ เพื่อใหไดขอทูลเชิงลึก
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการใชหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่องศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถสําเร็จลุลวงดวยดีดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.น้ําฝน กันมา ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวนตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นายวายุวัฒน ชัยวรรณะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมืองกาญจน นายอนันต ธรรมวงศ รอง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมืองกาญจน และนางทัศนาวรรณ คําตื้อ รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตองให
คําแนะนําแกไขตรวจสอบเครื่องมือ ที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้สมบูรณและมี
คุณคา
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ขอขอบพระคุ ณ คณะผู บ ริ ห าร คณะครู บุ ค ลลากร และผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทุ ก ท า น ในโรงเรี ย นสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความ
รวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวง
ดวยดี
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่นอง เพื่อนรวมงานทุกคน ที่ใหกําลังใจและความชวยเหลือที่ดีเสมอมา
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบและอุทิศแดผูมีพระคุณทุกทาน
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สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
THE STATE OF THE ADMINISTRATION OF INCLUSIVE EDUCATION UNDER SEAT
FRAMEWORK OF THE SCHOOL IN WIANGPAPAO DISTRICT CHAINGRAI
PROVINCE CHAINGRAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
นิ่มนุช ผองใส 1* และ สันติ บูรณะชาติ 2
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Nimnuch Pongsai1* and Santi Buranachart2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียน
ในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ซึ่งใชสถิติวิเคราะหขอมูลไดแก
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบโดยใชการทดสอบคา f – test (ANOVA)และทําการ
ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ Scheffe
ผลการศึกษาพบวา
1. สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานนักเรียน มีสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทอยูในระดับสูงที่สุด รองลงมาไดแก ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอม และดานเครื่องมือ ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวาโรงเรียนที่มี
ขนาดแตกตางกัน มีสภาพการดําเนินงานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เปนรายคูพบวา โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ มีสภาพการ
ดําเนินงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท
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Abstract
The purpose of this study were : 1) to investigate about The state of the administration of inclusive
education under seat framework of school in Wiangpapao District, Chiangrai province, Chiangrai Primary
Educationnal service area office 2 2) to compare the state of the administration of inclusive education under
seat framework of school in Wiangpapao District, Chiangrai province, Chiangrai Primary Educationnal service
area office 2 sort by size of school in academic year 2015 total of 255 students. Statistic used to analyze data
were mean, standard deviation. The data was analyzed for compare by f- test (ANOVA) and use Multiple
comparison to test the different in each pair by Scheffe’s method
The result of the research were as follow:
1. The state of the administration of inclusive education under seat framework of school in Wiangpapao
District, Chiangrai province, Chiangrai Primary Educationnal service area office 2 as a whole was found at
moderate level and high if consider as an individual that more than the state of teaching activities of
environment and tool in order.
2.The comparison of the state of the administration of inclusive education under seat framework of
school in Wiangpapao District, Chiangrai province, Chiangrai Primary Educationnal service area office 2 that sort
by size of school the finding reveal that the size of school had the different in administrative was statistically
significant at 0.05 level when examine in each pairs the finding reveal that between the small and the large
school and the medium and the large school had the different in administrative was statistically significant at
0.05 level.
Keywords: The state of the administration of inclusive education under seat framework

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เรื่อง สิทธิและหนาที่
ทางการศึกษาในมาตรา 10 วรรคสอง กลาววา การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและ การเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถ
พึ่งตนเองได หรือ ไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาสตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปน
พิเศษ วรรคสาม กลาววา การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือ พบความพิการโดยไมเสีย
คาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตนมา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีนโยบายให
สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในรูปแบบการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ได
คัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมครอบคลุมทุกอําเภอๆ ละ ไมนอยกวา 2 โรง ป
การศึกษา 2555 มีโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม จํานวนทั้งสิ้น 5,014 โรง และมีโรงเรียนเครือขายที่มีเด็กพิการ
เรียนรวมอีก จํานวน 17,448 โรง มีเปาหมายเพื่อเพิ่มโอกาสใหเด็กพิการทุกคนไดเขาเรียนและเรียนในโรงเรียนใกล
บาน ทั้งนี้ ไดมีการทบทวนถึงภารกิจที่จําเปนที่สถานศึกษาทั่วไปตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งการจัดใหเด็ก
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พิการทุกคนที่อยูในเขตบริการไดเขาเรียนในโรงเรียนและการพัฒนาใหโรงเรียนมีคุณภาพรองรับการใหบริการดานการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมจึงเปนตัวชี้วัดที่สําคัญอยาง
หนึ่งของคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงไดจัดทํามาตรฐานการเรียนรวมขึ้น เพื่อใชเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปนการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียน คุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน คุณภาพดานการบริหารจัดการ เรียนรวม รวมทั้งคุณภาพดานการ
สรางสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดนํามาตรฐานการ
จัดการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใชในสถานศึกษาจะเปนการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรวมในสถานศึกษาใหมีความเปนเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เปนเครื่องมือสงเสริม สนับสนุนใหระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเขมแข็งและยั่งยืน และเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษาในการดําเนินงานและพัฒนาใหบรรลุผลตามที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสมดัง
เจตนารมณของกฎหมายและนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการเรียนรวม
การจัดการเรียนรวม เปนวิธีการหนึ่งในการชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความบกพรองหรือเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ ใหไดรับการบริการทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอเด็กปกติและ
เด็กที่มีความตองการพิเศษใหไดรับโอกาสและความเสมอภาคในสังคม
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งจะเปนแนวทางในการวาง
แผนการพัฒนาการจัดการศึกษา ผลของการศึกษาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมและเปน
แนวทางนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมใหมีมาตรฐาน สงผลใหนักเรียนเรียน
รวมสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียน ใน
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ (2)เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตน
ขนาดโรงเรียน
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ

สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของ
โรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2
ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้
1. ดานนักเรียน (S –Students)
2. ดานสภาพแวดลอม (E- Environment)
3. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A – Activities)
4. ดานเครื่องมือ (T – Tools)

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยของการวิจัยในครั้งนี้ คือ โรงเรียนขนาดตางกันมีการดําเนินงานเกี่ยวกับสภาพการจัดการ
เรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกตางกัน

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปา
เปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 255 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 38 คน
และครู จํานวน 217 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie&
Morgan, 1970,pp. 607-608) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวยสถานภาพและขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู ซึ่งเปนลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
(Checklist) ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง
วิเคราะหโดยหาคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบโดยใช F-test (ANOVA)และทํา
การทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ Scheffe

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
1. สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
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พบวา ดานนักเรียน (S –Students) รองลงมา คือดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A – Activities) ดานสภาพแวดลอม
(E- Environment) และดานเครื่องมือ (T – Tools) ตามลําดับและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
1.1 ดานนักเรียน (S –Students) สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนทั่วไปมีความเขาใจและใหความชวยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมา ไดแก ฝกนักเรียนพิการเรียนรวมมีความคุนเคยกับสภาพแวดลอมในโรงเรียน ฝกทักษะทางสังคมให
นักเรียนพิการเรียนรวม ฝกทักษะทางอารมณ ใหนักเรียนพิการเรียนรวม ฝกทักษะใหนักเรียนพิการเรียนรวมในดาน
การชวยเหลือตนเอง ในกิจวัตรประจําวัน สอนทักษะการชวยเหลือนักเรียนพิการในการเรียนรวมใหกับนักเรียนทั่วไป
ฝกทักษะทางวิชาการ ใหนักเรียนพิการเรียนรวม โรงเรียนจัดสถานการณจําลองใหกับนักเรียนทั่วไปเพื่อเขาใจสภาพ
ของนักเรียนพิการเรียนรม จัดนิทรรศการ กิจกรรมความรูเพื่อใหนักเรียนเขาใจและยอมรับนักเรียนพิการเรียนรวม
และจัดกิจกรรมพานักเรียนไปเยี่ยมชมสถานที่ดูแลคนพิการหรือคนที่มีความบกพรอง มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ตามลําดับ
1.2 ดานสภาพแวดลอม (E- Environment) สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียน
ในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การประสานงานหนวยงานอื่นที่ใหความชวยเหลือนักเรียนพิการเรียน
ร ว ม เช น แพทย ครู จ ากศู น ย ก ารศึ ก ษาพิ เศษประจํ า จั ง หวั ด ฯลฯมี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมา ได แ ก มี ก าร
ประชาสัมพันธ เผยแพร เรื่องการจัดการเรียนรวม สรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการเรียนรวมให ครู
แมคา ภารโรง ฯลฯ รับรูและรวมมือกันชวยเหลือดูแลอยางถูกวิธี แตงตั้งผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการ จัดการเรียน
รวมอยางชัดเจน ครู ผูปกครอง พอแม มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานจัดการเรียนรวม ปรับปรุง
ภายในอาคาร เชน บันได ประตู พื้น ใหเหมาะสมกับนักเรียนพิการเรียนรวม ปรับปรุงภายนอกอาคาร ทางเดิน หรือ
สรางสัญลักษณใหเหมาะสมกับนักเรียนพิการเรียนรวม จัดหองเรียนเหมาะสมในการจัดการเรียนรวม ผูบริหาร
สถานศึกษา คณะครูในโรงเรียนใหความรวมมือ ในการจัดการเรียนรวม และสรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียน
พิการเรียนรวมให ครู แมคา ภารโรง ฯลฯ รับรูและรวมมือกันชวยเหลือดูแลอยางถูกวิธี มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ตามลําดับ
1.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A – Activities) สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของ
โรงเรียนในอําเภอเวียงป าเปา จัง หวัดเชียงราย สังกัด สํานัก งานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต2
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา จัดทําแผนการสอนที่จัดขึ้นเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล (IIP) เหมาะสมกับผูเรียน จัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดการเรียนการสอนใหมีการใชเทคนิคตาง ๆ ในการเรียนรวม เชน
เพื่อนชวยเพื่อน เพื่อนชวยสอน อื่น ๆ จัดกิจกรรมการสอนนอกหองเรียนใหกับนักเรียนพิการเรียนรวม กําหนด
กิจกรรมของการจัดการเรียนการสอนรวมไวกับระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน รายงานความกาวหนาของนักเรียน
มีการทบทวนและปรับ IEP อยางนอยปละ 2 ครั้ง ความเหมาะสมของหลักสูตรที่ไดจัดการศึกษาของนักเรียนพิการ
เรียนรวม สอนทักษะเฉพาะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันแกนักเรียนพิการเรียนรวม และจัดตารางเวลา
ใหบริการสอนเสริมนักเรียนพิการเรียนรวม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ตามลําดับ
1.4 ดานเครื่องมือ (T – Tools) สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียง
ปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การนําเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักเรียนพิการเรียนรวมมาใช
ในการเรียนการสอนและดํารงชีวิต มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา การจัดหาสื่อการสอนสอดคลองกับแผนการจัด
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การศึกษา มีการกําหนด วิสัยทัศน/พันธกิจ/ยุทธศาสตรเพื่อเด็กพิการเรียนรวม ครูจัดทําสื่อทางการศึกษา หรือ
เครื่องมือเพื่อชวยใหนักเรียนพิการเรียนรวมเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เกิดความเขาใจดีขึ้น การประสานงานให
ผูปกครองนักเรียนพิการเรียนรวมมีสวนรับผิดชอบในการสอน ฝกนักเรียนพิการเรียนรวม จัดหาครูการศึกษาพิเศษที่
จบดานนี้โดยตรงหรือไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และองคการปกครองทองถิ่นหรือ
เทศบาล มีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนรวม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา สถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญมีสภาพการจัดการเรียนรวมภายใต
โครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ มี
สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนกัน เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาทุกดานมีสภาพการปฏิบัติงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ผูวิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานนักเรียน (S –Students) มีสภาพการดําเนินงานในระดับมาก รองลงมา คือดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน (A – Activities) มีสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทในระดับมาก ดานสภาพแวดลอม
(E- Environment) มีสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทในระดับปานกลาง และดานเครื่องมือ (T – Tools)
มีสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทในระดับปานกลาง เมื่อเฉลี่ยรวม 4 ดานอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเนื่องโรงเรียนทุกโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเปนโรงเรียนที่ผานการอบรมการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ
เรียนรวมอยูแลว ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่นและพรอมรับนโยบายที่จะดําเนินงานโดยใชโครงสรางซีท ซึ่งการ
ดําเนินงานจะเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษาและครูตองดําเนินงานไปดวยกัน ดังนั้นระดับสภาพการจัดการเรียนรวม
ภายใตโครงสรางซีทในภาพรวมจึงอยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิวัฒนไชย ศรีวิพัฒน (2550,
บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท (SEAT Framework) ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ
ดานนักเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานเครื่องมือ และดานกิจกรรมการเรียนรู
1.1 ดานนักเรียน (S –Students) เปนสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนอันดับแรก โดยรวม
อยูในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนทั่วไปมีความเขาใจและใหความชวยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม ฝกนักเรียนพิการ
เรียนรวมมีความคุนเคยกับสภาพแวดลอมในโรงเรียน ฝกทักษะทางสังคมใหนักเรียนพิการเรียนรวม ฝกทักษะทาง
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อารมณ ใหนั กเรี ยนพิการเรียนรว ม ฝ กทั กษะให นักเรีย นพิ การเรี ยนร วมในด า นการชว ยเหลือ ตนเอง ในกิจ วัต ร
ประจําวัน สอนทักษะการชวยเหลือนักเรียนพิการในการเรียนรวมใหกับนักเรียนทั่วไป ฝกทักษะทางวิชาการ ให
นักเรียนพิการเรียนรวม โรงเรียนจัดสถานการณจําลองใหกับนักเรียนทั่วไปเพื่อเขาใจสภาพของนักเรียนพิการเรียน
รวม จัดนิทรรศการ กิจกรรมความรูเพื่อใหนักเรียนเขาใจยอมรับนักเรียนพิการเรียนรวม และจัดกิจกรรมพานักเรียน
ไปเยี่ยมชมสถานที่ดูแลคนพิการหรือคนที่มีความบกพรอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเยาวรัตน พงษประยูร (2552,
หนา 92) ศึกษาสภาพและปญหากาจัดการเรียนรวมโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ผลการวิจัย พบวา ดานนักเรียน (S –Students) ไดใหความสําคัญในระดับ
มาก ถึงแมวาเมื่อเรียงลําดับสภาพการดําเนินงานแลวพบวา ดานนักเรียนจะอยูในอันดับสุดทายแตสภาพการ
ดําเนินงานยังอยูในระดับมาก
1.2 ดานสภาพแวดลอม (E- Environment) เปนสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของ
โรงเรียน ในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการปรับปรุงภายในอาคาร เชน บันได ประตู พื้น และการปรับปรุง
ภายนอกอาคาร ทางเดิน หรือสรางสัญลักษณยังไมเหมาะสมกับนักเรียนพิการเรียนรวม รวมถึงการจัดหองเรียนยังไม
เหมาะสมในการจัดการเรียนรวม ครู ผูปกครอง พอแมยังขาดการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการดําเนินงาน
จัดการเรียนรวม รวมไปถึงการประชาสัมพันธ เผยแพร เรื่องการจัดการเรียนรวม การประสานงานหนวยงานอื่นที่ให
ความชวยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม เชน แพทย ครูจากศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ฯลฯ ปจจัยตางๆเหลานี้
อาจสงผลใหดานสภาพแวดลอมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รจเรจ พะยอมแยม (2553, หนา
118) ศึกษาการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ ผลการวิจัยพบวา ดาน
สิ่งแวดลอม (E- Environment) ไดใหความสําคัญในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีคณะกรรมการจัดการ
เรียนรวมประจําโรงเรียน ซึ่งกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของตามแผนการจัดการเรียนรวมและพัฒนา
บุ ค ลากรในโรงเรี ย นเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษให เ พี ย งพอและมี คุ ณ ภาพและ
ขณะเดียวกันก็มีการปรับสภาพแวดลอมของโรงเรียน จัดใหนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษเรียนรวมในชั้นเรียน
ทั่วไป
1.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A – Activities) สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท ของ
โรงเรียนในอําเภอเวียงป าเปา จัง หวัดเชียงราย สังกัด สํานัก งานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต2
โดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากมีการติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จัดทําแผนการ
สอน ที่จัดขึ้นเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล (IIP) ใหเหมาะสมกับผูเรียน ผูสอนจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) การจัดการเรียนการสอนใหมีการใชเทคนิคตาง ๆ ในการเรียนรวม เชน เพื่อนชวยเพื่อน เพื่อนชวยสอน
อื่น ๆ จัดกิจกรรมการสอนนอกหองเรียนใหกับนักเรียนพิการเรียนรวมกําหนดกิจกรรมของการจัดการเรียนการสอน
รวมไวกับระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนมีการรายงานความกาวหนาของนักเรียนมีการทบทวนและปรับ IEP อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษาของนักเรียนพิการเรียนรวม มีการสอนทักษะ
เฉพาะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันแกนักเรียนพิการเรียนรวมและจัดตารางเวลาใหบริการสอนเสริมนักเรียน
พิการเรียนรวมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของลักขณา กุลเจก (2553, บทคัดยอ) สภาพการจัดการเรียนรวมภายใต
โครงสรางซีทดานกิจกรรมการเรียน การสอนของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สํานักงานเขตพื้นที่นครสวรรค
ผลการวิจัยพบวา ดานกิจกรรมการเรียน การสอน (A – Activities) ไดใหความสําคัญในระดับมาก
- Proceedings -

1329

1.4 ดานเครื่องมือ (T – Tools) เปนสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เนื่องจากการองคการปกครองทองถิ่นหรือเทศบาล ยังไมคอยมีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนรวม การ
จัดหาครูการศึกษาพิเศษที่จบดานนี้โดยตรงหรือไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดยังมีนอย
ไมครอบคุลมทุกโรงเรียน การประสานงานใหผูปกครองนักเรียนพิการเรียนรวมมีสวนรับผิดชอบในการสอน ฝก
นักเรียนพิการเรียนรวมยังมีนอย ครูยังจัดทําสื่อทางการศึกษา หรือเครื่องมือเพื่อชวยใหนักเรียนพิการเรียนรวมเกิด
การเรีย นรูอาจยังไมเหมาะสมกับบุค คล ปจจั ยตางๆเหลานี้ อาจสง ผลใหด านเครื่อ งมืออยู ในระดั บปานกลาง ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรัชญา นวลมะ (2556, หนา 94) ไดศึกษาสภาพการเตรียมความพรอมในการจัดการ
เรียนรวมของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
ผลการวิจัยพบวา มีการจัดสรรงบประมาณทั่วไปสนับสนุนสอดคลองกับภารกิจของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
และมีการจัดหาสื่อการสอนสอดคลองกับการศึกษา
2. การเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา สภาพการ
จัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในภาพรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากภาระงานปกติและงานการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีปริมาณงาน
ใกลเคียงกับโรงเรียนขนาดกลางและใหญ สงผลใหผูบริหารสถานศึกษาและครูเห็นวาเรื่องการจัดการเรียนรวมภายใต
โครงสร า งซี ทเป นภาระงานที่ เพิ่ ม ขึ้น อี ก ดา นหนึ่ ง ผูบ ริ หารสถานศึก ษาและครู ใ นโรงเรี ย นขนาดกลาง มีจํ านวน
บุคลากรที่พอสมควรตอการบริหารงานเรื่องการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทมิไดหนักจนเกินไปอีกทั้งยังคิด
วาเปนหนาที่ ที่ควรกระทําจึงมีผลใหผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานมาก และ
โรงเรียนขนาดใหญ มีความพรอมดานงบประมาณ บุคลากรทําใหการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทมีการ
บริหารจัดการที่ดีมากเมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญมีสภาพการจัดการเรียน
รวมภายใตโครงสรางซีทแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด
ใหญ มีสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนกัน
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว คือโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรวมภายใต
โครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของวิวัฒนไชย ศรีวิพัฒน (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพ
การบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ชลบุรี พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนํา
การศึกษาชลบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ดานนักเรียน (s-student) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพานักเรียนไปเยี่ยมชมสถานที่ดูแลคนพิการหรือคนที่มี
ความบกพรองเพื่อใหเขาใจสภาพของคนพิการ
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2. ดานสภาพแวดลอม (E- Environment) โรงเรียนควรปรับปรุงภายในอาคาร เชน บันได ประตู พื้น ให
เหมาะสมกับนักเรียนพิการเรียนรวม
3. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A – Activities) โรงเรียนควรจัดตารางเวลาใหบริการสอนเสริมนักเรียน
พิการเรียนรวมใหชัดเจน
4. ดานเครื่องมือ (T – Tools) โรงเรียนควรรวมมือกับองคการปกครองทองถิ่นหรือเทศบาลในการบริหาร
จัดการเรียนรวมในดานการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและการติดตอประสานงาน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครู และผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียน
ควรวิจัยเชิงพัฒนาการจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท เพื่อให ไดรูปแบบในการบริหารจั ดการเรี ยนรวมที่ มี
ประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากดร. สันติ บูรณะชาติ
ทานอาจารยที่ปรึกษา ที่ทําใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไข ตรวจทาน ความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรองตาง ๆ จึง
ทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสิ้นสมบูรณ ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง จึงกราบขอขอบพระคุณเปนอยาง
สูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายสนิท สายปนตา ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปงนก นายอุดร สมฤทธิ์ ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานเดนศาลา นายพงษศักดิ์ ภัทรพาณิชกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานปางมะขามปอม ผูเชี่ยวชาญที่ไดกรุณา
ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และแกไขเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาคณะครู โรงเรียนในอํา เภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ที่ใหความ
อนุเคราะหขอมูลในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาคนควาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
คุณคาและคุณประโยชนอันพึง มีจากการศึกษาคนควาฉบับ นี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบู ชาพระคุณบิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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สภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2
Implementation Of internal quality assurance of educational personel Primary
Schools in Phusang District, under Phayao Primary Educational Service Area
Office 2
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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหาและขอเสนอแนะ การดําเนินการงานประกันคุณภาพ
ภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 186 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปด
สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึ ก ษา พบว า สภาพการดํา เนิ นการงานประกัน คุ ณ ภาพภายในของบุค ลากรทางการศึ ก ษา
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สภาพการ
ดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้ง 8 ดาน ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยู
ในระดับมาก และดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ
ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก และดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก และนอยที่สุด คือ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับมาก
ตามลําดับ
จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ พบวา โรงเรียนมีปญหาในดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ขาดบุคลากรในการติดตาม ตรวจสอบขอมูล เก็บขอมูล ทําใหสารสนเทศไมมีความเปนปจจุบัน และยากตอการ
นํามาใช บุคลกรทางการศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของควรรวมกันวางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน มี
ความสะดวกและงายตอการนํามาใชประโยชน
คําสําคัญ: การดําเนินการงานประกันคุณภาพภายใน

Abstract
The purposes of this study were to determine the status, problems and suggestion in Implementation of
The internal quality assurance of educational personal primary schools in Phusang District, Under Phayao primary
educational service area Office 2, 2016. The population was the 186 teacher and educational personal. Tool used
in this study was questionnaire and open ended question assessing the five-level. Statistics use in data analysis
were percentage, frequency, mean and standard deviation.
The results of this study showed that high level in all aspects ranged from highest to the lowest
respectively by The regards an educational standard, the planning of educational development, the implementation
in accordance with the educational development plans, The annual report on the internal quality assurance, A
supervision system, the evaluation of educational quality, the continual development of educational quality and the
system of administration and information technology.
The problems and suggestions in The internal quality assurance of educational personal primary schools
were proposed as follows the school had no information system at currant and it’s hard following checking and
collecting information for applying which educational personal and stakeholder must be plan process of
information system.
Keywords: The internal quality assurance

บทนํา
รัฐธรรมนูญ แห งราชอาณาจั กรไทย พุท ธศัก ราช 2540 มาตรา 81 ได บัญญั ติกํา หนดให รัฐต องจั ดทํ า
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ทําใหประเทศไทย มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติเกิดขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งก็
คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม
พร อ มที่ จ ะเป น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นที่ สํ า คั ญ ให ทุก องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาได ต ระหนั ก เห็ น ความสํ า คั ญ และ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในชาติ เพื่อเปนเครื่องมือ กลไกในการผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคน
รองรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได
กําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให
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เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพราะเปนระบบที่สรางความมั่นใจใหทั้งผูบริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผูปกครอง
ชุมชนและสังคมเชื่อมั่นไดวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาถือวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เนนการมีสวนรวมของ
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญที่จะชวยใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เพื่อนําผลการศึกษาไปใชในการปรับปรุง สงเสริม และพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในอยางเปน
ระบบถูกตอง มุงสูเปาหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแตละ
บุคคล และพรอมที่จะรับการประเมินภายนอกตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการดํ า เนิ น การงานประกั น คุ ณ ภาพภายในของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย น
ประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและข อ เสนอแนะในการดํ า เนิ น การงานประกั น คุ ณ ภาพภายในของบุ ค ลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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กรอบแนวคิด
การดํ า เนิ น การงานประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึ ก ษาในเขตอํ า เภอภู ซ าง สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ตามกฎกระทรวงว า ด ว ย
ระบบ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553 ตาม
กระบวนการ PDCA ได แ ก ขั้ น ตอนการ
วางแผน (Plan) ขั้นตอนการดําเนินงาน (Do)
ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) และขั้นตอน
การปรับปรุงและนําไปใช (Action)
3. มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา

สภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายใน
ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทั้ง 8 ดาน ไดแก
1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
5. ดานการจัดใหมกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
6. ดานการจัดใหมกี ารประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
8. ดานการจัดใหมกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรที่
ใชในการศึกษา คือ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 20 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหาร 20 คน และ
ครูผูสอน 166 คน รวมทั้งสิ้น 186 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถามมี เปนลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพการ
ดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้ง 8 ดาน ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
รวมทั้งหมด 180 รายการ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จ รูป โดยข อมู ลเกี่ย วกั บสถานภาพผู ตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโ ดยการแจกแจงความถี่แ ละหาคา รอ ยละ
(Percentage) ขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภู
ซางสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( µ )และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )แลวแปรความหมายของระดับคาเฉลี่ย

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
1. สภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีสภาพการดําเนินงานมากที่สุด คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับ
มาก รองลงมา คือ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมาก และดาน
การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการจัดใหมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก และดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
อยูในระดับมาก และนอยที่สุด คือ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับมาก ตามลําดับ
2. ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับนอยทุกดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลการศึกษาพบวา
ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปญหา
ผูมีสวนเกี่ยวข องทุกภาคสวนไมมีเวลามามี สวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรีย น
บุคคลากรไมมีความรูความเขาใจในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขาดการเอาใจใสในการปฏิบัติ
ปฏิบัติ การตรวจสอบดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษายังปฏิบัตินอย เนื่องดวยภาระงานของบุคคลากรในโรงเรียน
มีมาก อีกทั้งยังขาดการเผยแพรมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบ
ขอเสนอแนะ
โรงเรียนควรกําหนดใหผูที่มีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินการกําหนด
มาตรฐานการศึกษามากขึ้น พัฒนาบุคลากรใหเขาใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑและการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
สงเสริมใหคณะกรรมการตรวจสอบดานการกําหนดมาตรฐานปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย และมีการเผยแพร
มาตรฐานการศึกษาในวันประชุมผูปกครอง หรือในโอกาสตางๆ
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ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปญหา
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไมมีความสอดคลองกันระหวาง วิสัยทัศน พันธ
กิจ เปาประสงค กับกลยุทธการดําเนินงาน โรงเรียนไมปฏิบัติตามแผน บุคลากรละเลย ไมรวมใจในการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเทาที่ควร การจัดสรรงบประมาณในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เปนการจัดสรรงบประมาณที่ไมเปนไปตามจํานวนการใชจริง
ขอเสนอแนะ
โรงเรียนควรรวมมือกันในการจัดทําแผนพัฒนาใหไดตามแนวทางหรือวิธีการจัดทําแผนพัฒนาอยาง
แทจริงในทุกขั้นตอน ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจใหบุคลากรของการศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ควรจั ด สรร
งบประมาณที่สามารถใชเงินไดจริงในทุกภาระงาน
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ปญหา
โรงเรียนขาดการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สงผลใหขอมูลสารสนเทศขาดความเปนปจจุบัน ยากตอ
การนํามาใช ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบที่แนนอน บุคคลากรยังขาดประสบการณในการใชระบบบริหารและสารสนเทศ
ขาดการวิเคราะหขอมูลทําใหมีขอมูลมากเกินความจําเปน
ขอเสนอแนะ
โรงเรียนควรจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน มีความสะดวกและงายตอการนํามาใชประโยชน
โดยใชระบบ ICT เขามาใชในการบริหารจัดการ ควรรวมกันวางแผน จัดระบบการเก็บและรวบรวมขอมูลเปนหมวดหมู
และแตงตั้งผูรับผิดชอบใหชัดเจน ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการจัดระบบสารสนเทศใหมีความเปน
ปจจุบัน ทันสมัย และสอดคลองกับมาตรฐาน โรงเรียนควรมีการวิเคราะหขอมูลใหไดขอสนเทศที่มีความจําเปนจริงๆ
เพื่อใหเกิดความสะดวกและงายตอการนํามาใช
ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปญหา
การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไมสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด
ขาดการกํ า กั บ ติ ด ตาม และนิ เทศการปฏิ บัติ ง านตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา อี ก ทั้ ง การ
ประเมินผลการดําเนินงานไมสะทอนวัตถุประสงค หรือเปาหมายของงาน
ขอเสนอแนะ
โรงเรียนควรจัดทําปฏิทินและกําหนดผูรับผิดชอบใหดําเนินการใหไดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่กําหนด ควรจัดทําแผนการกํากับ ติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยการมีสวนรวมของทุก
ฝาย มีการจัดทําเครื่องมือและวิธีการประเมินใหสามารถสะทอนผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด
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การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ปญหา
โรงเรียนขาดการจัดการในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง บุคคลภายนอกไมมีสวนรวมใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้
ขอเสนอแนะ
โรงเรียนควรตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง ควรกําหนดใหบุคคลภายนอกที่มี
ความรูดานการประเมินคุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวมดําเนินการ มีการกําหนดประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาใหตรงกับประเด็นปญหา หรือ ความตองการของโรงเรียน และกําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบ
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปญหา
การประเมินคุณภาพภายในไดขอมูลที่ไมตรงกับสภาพความเปนจริงของโรงเรียน การประเมินคุณภาพ
ภายในไมมีความตอเนื่อง บุคคลภายนอกที่เขามารวมประเมินคุณภาพภายใน ขาดความรูเรื่องการประเมินรวมเปน
คณะกรรมการประเมิน
ขอเสนอแนะ
ผูประเมินควรประเมินตามสภาพจริงเพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
ตอไป ผูบริหารควรมีแผนการประเมินคุณภาพที่ตอเนื่องและปฏิบัติอยางจริงจัง ควรแตงตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู
หรือประสบการณ รวมเปนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน
ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ปญหา
การจัดทํารายงานประจําปที่ไมสามารถจัดทําไดอยางละเอียด ครอบคลุม เพราะครูมีภาระงานมาก ทํา
ใหขอมูลที่ไดไมตรงตามความเปนจริง เนื่องจากมีการใชขอมูลที่คาดคะเน จึงทําใหเกิดขอมูลเกิดความคลาดเคลื่อน
และไมตรงตามความจริง
ขอเสนอแนะ
โรงเรียนควรกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและกําหนดกรอบการดําเนินงานใหครอบคลุมสิ่งที่จะตองจัดทํา
รายงานประจําป ควรมีเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลใหตรงกับสิ่งที่จะตองจัดทํารายงาน และโรงเรียนควรมีแผน
แบบฟอรมที่ชัดเจนในการจัดทํารายงานประจําปใหแกบุคลากร
ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ปญหา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมเปนไปอยางตอเนื่อง เนื่องจากขาดการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อนําไปใชในการวางแผนตอไป โรงเรียนขาดการปรับปรุง พัฒนา ตอยอดการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในใหเขมแข็งและเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
โรงเรียนควรมีการวิเคราะหผลการประเมินหาจุดเดน จุดดอย หรือขอที่ควรพัฒนาใหพบและนําไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง พัฒนาบุคลากรใหมีความรูใหมในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน จัดอบรม
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สัมมนา เปนตน มีการสงเสริมใหผูเกี่ยวของนําเสนอสิ่งใหม นวัตกรรมตาง ๆ มาใชในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตอไป

สรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาสภาพการดํ า เนิ น การงานประกั น คุ ณ ภาพภายในของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย น
ประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการศึกษา พบวา
สภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา สภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายใน
ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตรา พิพัฒนสําราญ (2558, หนา 105) ไดทําการศึกษา
เรื่อง การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด นครสวรรค พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด นครสวรรค โดยภาพรวมมีการดําเนินงาน
อยูในระดับมาก
ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงานประกัน
คุณ ภาพภายในของบุ คลากรทางการศึ ก ษาโรงเรีย นประถมศึก ษาในเขตอํ า เภอภู ซาง สัง กัด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขั้นตอน มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา
มาตรฐานการศึกษามีความสําคัญและมีความจําเปนมากสําหรับการจัดการศึกษาที่ใชหลักการกระจายอํานาจไปยัง
สถานศึกษา โดยที่สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรเองและบริหารการใชหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา
และความต อ งการของท อ งถิ่ น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของสุ นั น ทา อ า ยสุ ริ น ทร (2557, หน า 90-93) ได
ทําการศึกษา เรื่อง สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแมใจวิทยาคม อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
พบวา สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแมใจวิทยาคม อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ดานการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขั้นตอน มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา
หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายใหโรงเรียนตองมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป เปนแนวทาง
ในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงษนภา หุนมาตรา (2553, หนา
95-98) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาขั้นพื้น ฐานของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขั้นตอน มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา โรงเรียน
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จะตองมีโครงสรางการบริหารงานที่เอื้อตอการพัฒนางานและการสรางระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาตอง
มีคณะทํางานทําหนาที่วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพและจัดทํารายงายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป
ของโรงเรีย น โดยแตงตั้ งคณะทํางานที่มีตัวแทนบุ คลากรจากหลายฝายมารวมคิดรวมวางแผน และรวมติดตาม
ตรวจสอบ เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเปนสารสนเทศของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเจมรินี ใจเรือน (2555,
หนา 53-69) ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีการดําเนินงานมากที่สุด คือ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูใน
ระดับมาก
ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา สภาพการ
ดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในเขตอํ า เภอภู ซ าง สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขั้นตอน มีการดําเนินงานอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เปนเพราะวา โรงเรียนมีการกําหนดภารกิจการปฏิบัติงานครบทุกภารกิจของโรงเรียน ทําใหการบริหาร
ดําเนินไปอยางมีระบบ พรอม ๆ กันทุกภารกิจ ตองกําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของโรงเรียนทุกคน เพื่อใหการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดเกิดประสิทธิภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานทุกกิจกรรม แลวนํา
ผลที่ไดมาปรับปรุง พัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของโกสินทร เขื่อนแกว (2556, หนา
107-108) ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ผูบริหาร ครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก
ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขั้นตอน มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา
โรงเรียนตองมีการตรวจสอบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูทุกภาคเรียน นั่นคือ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทุกแหงตองวางแผนกํากับ ติดตาม และรวบรวมขอมูลสารสนเทศการดําเนินงาน/
โครงการตลอดปการศึกษา โดยใชมาตรฐานการศึกษาเปนกรอบการติดตามตรวจสอบและเปนขอมูลในการจัดทํา
รายงานประจําปของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของนิวัติ เชียงแรง (2556, หนา 66-69) ไดทําการศึกษา
เรื่อง การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก
ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการศึกษา
พบวา สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภู
ซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขั้นตอน มีการดําเนินงานอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา โรงเรียนมีการวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน แตงตั้งคณะกรรมการ ใหบุคลากร
ทุก ฝา ยมี ส วนรว มในการตัด สิน ใจ วางแผนร วมกั นทุ กด า น ทั้ง ด านคุณ ภาพผูเรีย น ด านการบริ ห ารจัด การ ด า น
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เรี ย นตามมาตรฐานการจัด การเรี ย นรู โดยใช เครื่ องมื อ และวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย
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เหมาะสม โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผน และนําผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนมาวิเคราะหแลวสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน และนําผลดําเนินการมาใชในการปรับปรุงในทุก
ดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิวัติ เชียงแรง (2556, หนา 66-69) ไดทําการศึกษา เรื่อง การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา การดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก
ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ผลการศึกษาพบวา สภาพการ
ดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในเขตอํ า เภอภู ซ าง สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขั้นตอน มีการดําเนินงานอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เปนเพราะวา เปนหนาที่ที่โรงเรียนตองถือปฏิบัติ เพราะการทํางานใดๆ ก็ตาม ตองมีการรายงานผลและนํา
ผลไปใช จึงจะเปนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัญชลี ทันที (2557, หนา 162-163) ได
ทํา การศึ ก ษา เรื่ อ ง การดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
เอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 อยูในระดับมาก
ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขั้นตอน มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา
โรงเรียนตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง การจัดการประกันคุณภาพภายใน จึงเปนการสงเสริม
หรือสนับสนุนใหโรงเรียนมีระบบหรือวิธีการที่จะพัฒนาโรงเรียน ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) โดยใชระบบ
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเปนฐานการขับเคลื่อนใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของโกสินทร เขื่อนแกว (2556, หนา 107-108) ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ผูบริหาร ครู มีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยรวมอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภู
ซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําวิจัยไปประยุกตใช
1. จากผลการวิ จั ย สภาพการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย น
ประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการศึกษาพบวา
ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาควรปรับปรุงการทํางานของคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และควร
มีการเผยแพรมาตรฐานการศึกษาในวันประชุมผูปกครอง หรือในโอกาสตางๆ
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ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาควรรวมมือกันในการจัดทําแผนพัฒนาใหไดตามแนวทางหรือวิธีการจัดทําแผนพัฒนาอยาง
แทจริงในทุกขั้นตอน และควรปรับปรุงการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นจากภายนอกที่ใหการสนับสนุนทาง
วิชาการ
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
สถานศึกษาควรติดตาม ตรวจสอบการทํางานของผูรับผิดชอบที่ไดรับการแตงตั้งในการจัดระบบขอมูล
สารสนเทศ และจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน มีความสะดวกและงายตอการนํามาใชงาน โดยใชระบบ
ICT เขามาใชในการบริหารจัดการ
ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาควรจัดทําปฏิทินและกําหนดผูรับผิดชอบใหดําเนินการใหไดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่กําหนด โดยจัดทําแผนการกํากับ ติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยการมีสวนรวมของ
ทุกฝาย อีกทั้งครูควรปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน แบงเวลาหรือบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/
โครงการ กิจกรรมที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และสถานศึกษามีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายในการสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาควรมีการกําหนดใหบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ควรกําหนดใหบุคคลภายนอกที่มีความรูดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเขามามีสวนรวมดําเนินการ และกําหนดประเด็นการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหตรงกับ
ประเด็นปญหา หรือ ความตองการของโรงเรียน
ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาควรประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคลากรภายใน
หรือผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา และควรแตงตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรูหรือ
ประสบการณ รวมเปนคณะกรรมการประเมิน
ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรมีเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลใหตรงกับสิ่งที่จะตองจัดทํารายงาน ติดตาม ควรกําหนด
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและกําหนดกรอบการดําเนินงานใหครอบคลุมสิ่งที่จะตองจัดทํารายงานประจําป และตรวจสอบ
ขอมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากอนเผยแพรสูสาธารณชน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
สถานศึกษาควรควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูใหมในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน จัดอบรม
สัม มนา เป นต น ส งเสริม ใหผู เกี่ย วขอ งนํ า เสนอสิ่ ง ใหม นวั ต กรรมต า งๆ มาใช ใ นการดํ า เนิ นงานพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา และควรนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู
2. ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดการอบรมใหความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน ซึ่งเนนการปฏิบัติในสภาพจริงตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ไดแก ขั้นตอนการ
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วางแผน (Plan) ขั้นตอนดําเนินงาน (Do) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนการปรับปรุงและนําไปใช (Action)
เพื่อเตรียมการใหพรอมสําหรับการประเมินภายนอกตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยความสําเร็จการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการระบบประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาสภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวย
ความอนุเคราะหจาก ดร.สุนทร คลายอ่ํา อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบ
แก ไ ขข อ บกพร อ งต า ง ๆ ด ว ยความเอาใจใส ทุก ขั้ น ตอน จนการวิ จั ย สํ า เร็ จ เรี ย บร อ ยสมบู ร ณ ผู วิ จั ย จึ ง ขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารยประจําวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายนเรศ
อภั ยลุ น ผูอํ า นวยการชํ านาญการพิ เศษ โรงเรีย นเทศบาลงิ ม (เวี ยงคือ ฉ่ํ า) สัง กัด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นายอิสรีย ทองภูมิพันธ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชานุเคราะห สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผูเชี่ยวชาญที่กรุณาสละเวลาอันมีคาในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตลอดจนใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการวิจัย
ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูล
ตลอดจนบุค ลากรทางการศึ กษาโรงเรี ยนประถมศึก ษาในเขตอํ าเภอภู ซาง สัง กัด สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทุกโรงเรียน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูข องโรงเรียนมัธยมศึกษาใน อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย
The Condition of Knowledge management in the secondary school of Maesai
District Chiangrai Province
ชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข 1* และ สันติ บูรณะชาติ 2
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Chonlada Yangyuencharoensook1* and Santi Buranachat2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย จํานวน 97 คน จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา(Rating Scales) เปนแบบสอบถามชนิด 5 อันดับ มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.916 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
คาสถิติที่ใช ไดแก การทดสอบคาที t – test Independent และการทดสอบ F-test One-way ANOVA
ผลการศึกษาคนควา พบวา
1. สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 และจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: สภาพการดําเนินงาน การจัดการความรู

Abstract
The purposes of this research were to study and compare The Condition of Knowledge management in
the secondary school of Maesai District Chiangrai Province The samples were 97 of teachers from the secondary
school in Maesai district Chiangrai Province classified by work experienced and degree of education. The
instruments were 5 level rating scale questionnaires, which the reliability at 0.916. Collected data were
analyzed by using mean, standard deviation and T-test independent and F-test one way ANOVA
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 anthor : jiau_jiau@hotmail.com
2

- Proceedings -

1345

The findings of the research were as the following;
1. The Condition of Knowledge management in the secondary school of Maesai District Chiangrai
Province were at high level.
2. The comparison on The Condition of Knowledge management in the secondary school of Maesai
District Chiangrai Province classified by work experiences found that overall there was different with no
statistically significance at .05 level. When classified by education also found that overall there was different with
no statistically significance at .05 level.
Keywords: State of the operation, Knowledge management

บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) เปนแผนที่มุงสู “สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” กําหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆเพื่อการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ
ยั่งยื น โดยนํ าทุ นของประเทศที่มี ศัก ยภาพมาใช ประโยชนอ ยา งบู รณาการและเกื้อ กูล กัน พรอ มทั้ งเสริ มสรา งให
แข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญ ไดแก การเสริมสรางทุนสังคม(ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ เตรียมพรอมทั้งโครงสราง และระบบ
ควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางความรู การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและคิด
สรางสรรคใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ตามยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุง
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล
พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการ
เรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝเรียนรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตาง
วัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค
สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต
การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเปนองคประกอบสําคัญที่จะมีสวนผลักดันการ เปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีเรียน
และวิธีทํางาน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยม วัฒนธรรมการ ทํางาน และการจัดการความรูใหมีความรูและ
แนวคิดที่ดีตอการพัฒนาสรางหนวยงาน และ สถานศึกษาใหเปนองคการการเรียนรูเนื่องจากสถานศึกษาจะเปนแหลง
ที่สรางความรูที่มีพลังมากที่สุด (วิจารณ พานิช, 2547, หนา 62-67)
การพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย เป นองค ประกอบหนึ่ งที่มีค วามสํ าคัญมากตอ เศรษฐกิจฐานความรู เพราะ
ทรัพยากรมนุษยเปนตัวกลางในการสราง และกระจายความรูไปสูการพัฒนา ดังนั้นการศึกษาจึงเปนปจจัยพื้นฐานของ
ระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่สําคัญยิ่ง โดยจะตองมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูง เปดกวาง มีเชิงลึก และเนนการ
เรียนรูตลอดชีวิต จึงสามารถกาวไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูได ทั้งนี้การกาวไปสูการเปนผูนําทางเศรษฐกิจนั้นจะ
อาศัยการศึกษาคนควาขอมูล (Research and Development) เปนหลัก (ลัดดา ภูเกียรติ และคณะ, 2550, หนา 47)
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ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ทรัพยากรมนุษยที่มีการศึกษาและทักษะจะเปนสินทรัพยที่มีคุณคาที่สุด นับวา
มนุษยเปนทุน (Human Capital) หรือเรียกกันวา มนุษยเปนแรงงานฐานความรู (Knowledge-Based Labour) ประเทศที่
พัฒนาแลวตาง ๆ ในโลกตางก็ไดพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ เพื่อใหเปนประเทศเศรษฐกิจฐานความรู (วชิรา
พร อัจฉริยโกศลและคณะ, 2550, หนา 214)
จัด การความรู เป น แนวคิ ด ของการบริ ห ารจัด การสมั ย ใหมที่เห็ น คุ ณ ค า ของบุ ค ลากรในองค ก ารว า เป น
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา ทั้งนี้เนื่องจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
อีกทั้งยุคนี้เปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู องคการสมัยใหมจําเปนตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ และ
บุคลากรทุกคนในองคการจะตองสามารถทํางานได ครอบคลุมงานหลักขององคการทุกดานและสามารถทํางาน
รวมกันเปนทีมไดเพื่อที่จะผลักดันให องคกรมีประสิทธิภาพและสามารถอยูไดในโลกของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในทุกๆดน การจัดการความรูไมใชเรื่องของคน ๆ เดียว แตเปนเรื่องของคนหลายคนที่ทํางานรวมกันกัน เพราะฉะนั้น
เวลาปฏิบัติงาแตละคนจะมีประสบการณไมเหมือนกันเมื่อนํามาแลกเปลี่ยนกันแลว อาจเปนสวนที่เหมือนกัน ซึ่งจะ
เปนการยืนยันวาเขาใจตรงกันเมื่อเอามาแลกเปลี่ยนกันมาก ๆ จะทําใหยกระดับความรูความเขใจขึ้นไปอีกจะเห็นวา
การจัดการความรูจะเนนที่การเรียนรูที่เปนความรู จากเอกสาร ตํารา หรือที่เรียกวา Explicit Knowledge แตเรามักจะ
ละเลยความรูที่อยูในตัวคน Tacit Knowledge (วิจารณ พานิช, 2547)
มนุษยไมสามารถทํางานไดตามลําพัง องคการชั้นนําจึงเห็นความจําเปนของการจัดการองคความรู และถือ
วาเปนสิ่งสําคัญของการอยูรอด และการเติบโตขององคการ และสถานศึกษาจึงเปนองคการหนึ่งที่จะตองพัฒนา
บุคลากรใหทันกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาทั้งในปจจุบันและอนาคต(บดินทร วิจารณ 2547, หนา 2)
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีผูบริหาร ครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จํานวน 130 คน ซึ่ง
บุ ค ลากร ดั ง กล า วส ว นมากอยู ใ กล ชิ ด และส ง ผลโดยตรงต อ ผู เรี ย นและชุ ม ชนโดยรอบ จึ ง มี ค วามจํ า เป น จะต อ ง
ปรับเปลี่ยนบทบาทหรือแนวทางในการจัดการองคความรูของตนเองใหสนองตอบตอการจัดการศึกษาในปจจุบัน
โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเปนองคการทางการศึกษาที่สมควรอยางยิ่งที่ตองเปนองคการเรียนรูกวาองคการอื่น ๆ จึง
เปนแนวคิดที่นาสนใจและนาศึกษาคนควาเพื่อการเสริมสรางและขยายองคความรู และนําไปประยุกตใชกับการพัฒนา
องคการและการจัดการศึกษาหรือสังคมโดยรวม ปญหาของสถานศึกษาในการจัดการความรูนั้นมีหลายเหตุ ไดแก
ปญหาที่เกิดจากการถายทอดความรูระหวางบุคคลกับสถานศึกษา เปนไปในลักษณะไมแบงปนความรู เมื่อคนใดคน
หนึ่งเขารับการอบรมสัมมนา หลังจากกลับมาก็เก็บความรูไวคนเดียว ปญหาที่เกิดจากการเก็บความรูของสถานศึกษา
ซึ่งจัดเก็บไวหลายแหง หลายรูปแบบ กระจัดกระจาย ขาดการรวบรวมเปนหมวดหมู ปญหาที่เกิดจากการไมนําความรู
ของสถานศึกษามาสรา งบรรยากาศในการแข งขั นหรื อก อใหเกิ ดประโยชนอ ยา งแทจ ริง ปญ หาการไม นํา ความรู
ภายนอกมาปรับปรุงใช ปญหาจากการนําความรูมาใชในสถานศึกษาแตไมสอดคลองกับบริบทในการปฏิบัติงาน
จากปญหาและเหตุผลดังกลาวผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรของคณะทํางานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย ไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนามาตรฐานความรูภายในโรงเรียน เพื่อหาแนวทาง แกไขปญหาที่เกิดขึ้น และเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ใหยั่งยืนตอไป และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และเกิดผลตอการปฏิบัติดานการพัฒนาองคการตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย
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2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด ไดแก
ตัวแปรตน คือ (1) ประสบการณการทํางาน จําแนกเปน ต่ํากวา 5ป 5ถึง10ป และ10ป ขึ้นไป
(2) วุฒิการศึกษา จําแนกเปน ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี
ตัวแปรตาม คือ สภาพการดําเนินงานการจัดการความรู ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ใน 4 ดาน ดังนี้
(1) การแสวงหาความรู (knowledge acquisition)
(2) การสรางความรู (knowledge creation)
(3) การจัดเก็บและการสืบคนความรู (knowledge storage and retrieval)
(4) การใชประโยชนและการถายโอนความรู (knowledge transfer and utilization)
การวิจัยครั้งนี้ไดตั้งสมมุติฐาน
1. สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายตาม
ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความแตกตางกัน
2. สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ตาม
ความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความแตกตางกัน

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ในครั้งนี้ ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 97 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ วุฒิการศึกษา ประสบการณ
ในการทํ า งาน และอายุ ของผู ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพการ
ดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนแบบสอบถาม
ชนิด 5 อันดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) คาสถิติที่ใช ไดแก การทดสอบคาที t–test Independent และการทดสอบ F-test
One-way ANOVA

ผลการศึกษา
ผลการศึกษา สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย สรุปไดดังนี้
1. สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย พิจารณาโดยภาพรวม พบวา อยูในระดับ เรียงลําดับดังนี้ ดานการใชประโยชนและการถายโอนความรู ดาน
การสรางความรู ดานการแสวงหาความรู และดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏ
ดังนี้
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1.1 ดานการแสวงหาความรู ผลการศึกษาพบวา ดานการแสวงหาความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูสืบคนความรูจากอินเตอรเน็ตได รองลงมา คือ ครูมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันในการทํางาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ครูแสวงหาความรูจากผูเชี่ยวชาญ
ในสิ่งที่ตองการรู
1.2 ดานการสรางความรู ผลการศึกษาพบวา ดานการสรางความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รองลงมา คือ
ครูจัดทําสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ครูมีการสรุปผลหลังการทํางานทุกครั้ง
1.3 ดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู ผลการศึกษาพบวา ดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูเก็บความรูไวในรูปแบบแฟม
สะสมผลงาน รองลงมา คือ ครูนําความรูประสบการณออกมาใชไดงาย รวดเร็ว สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ครูมี
การจัดเก็บทําเนียบผูมีความรูความเชี่ยวชาญไว
1.4 ดานการใชประโยชนและการถายโอนความรู ผลการศึกษาพบวา ดานการใชประโยชนและการถายโอน
ความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูนําความรูไปใชใน
การแกปญหาการเรียนการสอน รองลงมา คือ ครูนําความรูไปใชในการวางแผนการทํางาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ครูมีการเผยแพรความรูผานสิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย
2. การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา
2.1 สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.2 สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
จําแนกระดับการศึกษา พบวา ดานภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษา เรื่อง สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ผูศึกษาไดนําเสนอการอภิปรายผลในประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1. สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ใน 4
ดาน ไดแก ดานการแสวงหาความรู ดานการสรางความรู ดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู และดานการใช
ประโยชนและการถายโอนความรู เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชาติ การสอาด
(2551, หนา 82) ไดทําการศึกษา การจัดการความรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการความรูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ตามแนวคิดของ
มารควอรดท (Marquardt) รูปแบบการจัดการความรูเปนการนําเสนอแนวความคิดการจัดการความรู ซึ่งสรุป
รายละเอียดไดดังนี้ (กีรติ ยศยิ่งยง 2550, หนา 63) 1. การแสวงหาความรู (knowledge acquisition) และยังมีผลตอ
การดําเนินงานจากแหลงความรูทั้งภายในและภายนอกองคการ ดวยวิธีการตาง ๆ 2. การสรางความรู (knowledge
creation) เปนการสรางสรรคความรูขึ้นใหม (generative) ทั้งนี้ การสรางความรูขึ้นใหมควรอยูภายใตหนวยงาน หรือ
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คนในองคการเปนผูสรางความรูรูปแบบตาง ๆ 3. การจัดเก็บและการสืบคนความรู (knowledge storage and
retrieval) องคการตองกําหนดวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่จะเก็บไวเปนองคความรู องคการตองเก็บรักษาสิ่งที่เรียกวา
ความรูใหดีที่สุด การจัดเก็บในที่นี้เกี่ยวของกับเทคนิค การบันทึกฐานขอมูล ดังนั้น องคการตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ
เหลานี้ 4.การใชประโยชนและการถายโอนความรู (knowledge transfer and utilization) องคการที่มีความสามารถใน
การเรีย นรู จะตอ งมี การกระจายและถ ายโอนความรูไ ปไดอ ยา งรวดเร็ว และเหมาะสมทั่ ว ทั้ง องคก าร โดยอาศั ย
เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ การถายทอดความรู
1.1 ดานการแสวงหาความรู ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา สภาพดานการแสวงหาความรู อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีการแสวงหาความรูจาก เชน สืบคนความรูจากอินเตอรเน็ต
มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันในการทํางานและมีอิสระในการคิดและทํางานอานหนังสือพิมพ วารสาร
และเอกสารงานวิชาการ เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนและจัดทําผลงานทางวิชาการ สอดคลอง สตีเฟน
เอฟ. กูดเฟลโลว (อางอิงในกีรติ ยศยิ่งยง, 2549, หนา 59) ไดนําเสนอแนวความคิดในการจัดการความรู หรือ
แบบจําลองปจจัยขององคกรแหงความรู การจัดการเนื้อหา (content management) เปนการเก็บ (capturing) การ
จัดการ (organizing) การสะสม (storing) เอกสาร ฐานความรู คือขอมูล และการที่ขาวสารถูกบรรจุในเอกสารและ
ฐานขอมูลซึ่งถูกใชเปนความรู ดังนั้นความรูคือขอมูลขาวสาร การจัดเก็บเนื้อหา ในสวนนี้การจัดการความรูสวนใหญ
เป น งานด า นเอกสารสิ่ ง พิ ม พ ที่ ส ามารถจั บ ต อ งได เ ป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ดั ง นั้ น การบั น ทึ ก ข อ มู ล (records
management) จึงเปนสิ่งสําคัญเพราะขอมูลที่ดีถูกสะสมไวกับเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหขอมูลขาวสารเกิดการ
เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว องคกรที่มีคลังขอมูลที่มีความหลากหลาย และมีการนําไปใชประโยชนตองมีความเขาใจอยาง
ชัดเจนในแตละความสําคัญ เพื่อจะนําไปสูจุดมุงหมายของธุรกิจ โดยเครื่องมือที่ใช ไดแก สมุดหนาเหลือง อินเตอรเน็ต
เครื่องมือในการสืบคนตาง ๆ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส เอกสารอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สอดคลองกับงานวิจัย นุ
กูล ศรีนวล (2553,หนา 132) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรูในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงาน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนมีการจัดการความรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการแสวงหาความรูอยูในระดับมาก
1.2 ดานการสรางความรู ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา สภาพดานการสรางความรู อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ครู
โรงเรียนมัธยมอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ใชเครื่องมือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือระบบสารสนเทศในการสรางความรู
ใหม เรียนรูจากประสบการณของตนเอง ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู จัดทําสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง
และมีการแลกเปลี่ยนความรูและนําความคิดเห็นมาพัฒนางานของตนเอง สอดคลองกับ กีรติ ยศยิ่งยง(2550, หนา
63) การสรางความรู (knowledge creation) เปนการสรางสรรคความรูขึ้นใหม (generative) ทั้งนี้ การสรางความรูขึ้น
ใหมควรอยูภายใตหนวยงาน หรือคนในองคการเปนผูสรางความรูรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 1) ความรูของคนใหมใหความรู
ที่ตนรูนั้นกับผูอื่น เชน การทํางานอยางใกลชิด ฯลฯ 2) ความรูที่เปนการนําองคความรูที่เปนการมีอยูผนวกเขากับ
ความรูของแตละบุคคล ใหเกิดเปนความรูใหมและมีการแบงปนไปทั่วทั้งองคการ 3) ความรูที่เกิดขึ้นเปนการภายใน
โดยที่สมาชิกขององคการคนหาแนวทางไดเองโดยปริยาย ซึ่งมีกิจกรรมมากมายที่องคการสามารถดําเนินการเพื่อ
สรางความรู 3.1) การเรียนรูโดยปฏิบัติ 3.2) การแกปญหาอยางเปนระบบ 4) การทดลอง โดยเรียนรูจาก
ประสบการณในอดีตที่ผานมา สอดคลองกับงานวิจัย อดุสิทธิ์ คิดรัมย (2556, หนา 80) ไดศึกษางานวิจัย เรื่องสภาพ
และปญหาการบริหารการจัดการความรูในสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร
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พบวา สภาพการดําเนินการบริหารการจั ดการความรูใ นสถานศึกษา การศึ กษาขั้น พื้นฐาน สํานัก งานเขตบึงกุ ม
กรุงเทพมหานคร พิจารณาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการสรางความรูอยูใน
ระดับมาก
1.3 ดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู ผลการศึกษา พบวาสภาพการดําเนินงานการจัดการความรู
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา ดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู อยูในระดับ
มาก อาจเนื่องมาจาก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีการจัดเก็บความรูไวในรูปแบบแฟม
สะสมผลงาน ในรูปแบบเอกสาร และฐานขอมูลสารสนเทศ เปนระบบสามารถสืบคนและนําความรูออกมาใชไดงาย
รวดเร็ว กีรติ ยศยิ่งยง (2550, หนา 67) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูตามแนวคิดของคารล เอ็ม.
วิกก โดยวิธีการจัดการความรูเปนรูปแบบโมเดลการจัดการความรูแบบครอบคลุม (CKM: comprehensive knowledge
management) นํามาใชเพื่อความสําเร็จของหนวยงาน เพราะมีความชัดเจน เปนระบบและเปนแรงขับเคลื่อนของ
องคกร สอดคลองกับงานวิจัย อดุสิทธิ์ คิดรัมย (2556, หนา 80) ไดศึกษางานวิจัย เรื่องสภาพและปญหาการบริหาร
การจัดการความรูในสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร พบวา สภาพการ
ดําเนินการบริหารการจัดการความรูในสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู อยูในระดับมาก
1.4 ดานการใชประโยชนและการถายโอนความรู ผลการศึกษา พบวาสภาพการดําเนินงานการจัดการ
ความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา ดานการใชประโยชนและการถายโอนความรู
อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย นําความรูไปใชในการวาง
แผนการในทํางาน มีการถายทอดความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย พรอมทั้งนําความรูไปใชในการแกปญหาการเรียน
การสอน มีการแบงปน แลกเปลี่ยน เรียนรู ซึ่งกันและกัน นําความรูไปใชในการจัดปายนิเทศ/นิทรรศการตาง ๆ เปนตน
สอดคลองกับงานวิจัย ศิรินทิพย ธิติพงศวณิช (2552, หนา150) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู
เรื่องภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาขนพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเพชรบุรี
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานการแสวงหาความรูและดานการถายทอดและการใชประโยชนความรูอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัย อภิกุลชนันท ภูถาวรทรัพย (2552, หนา 80) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการ
ดําเนินงานการจัดการความรูในโรงเรียนนานาชาติชารเตอร ผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการแสวงหาความรูและดานการถายทอดและการใชประโยชนความรูอยูในระดับ
มาก
2. การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา
2.1 สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครูทํางานเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการจัดเก็บขอมูลที่เปน
ระบบ คนหาและนํามาใชไดสะดวกและรวดเร็ว สอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2547) ไดกลาวถึงเปาหมายของการ
จัดการความรู คือการใชประโยชน จากความรูมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการ ทํา
ใหองคกร สามารถรักษาความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน การจัดการความรูมีเปาหมาย 3 ประการหลัก ๆ
ดังนี้คือ 1.เพื่อพัฒนางาน เปนการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมใหมและ
บริการใหม ๆ ใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น สามารถวัดไดเปนตัวเลข ชัดเจนในเชิงปริมาณ หรือวัดไดดวยตัวชี้วัด
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เชิงคุณภาพที่รับรูหรือสัมผัสได 2.เพื่อพัฒนาคน เปนการพัฒนาคนผูปฏิบัติงานในทุกระดับใหเปนแรงงานความรู
(Knowledge worker) ซึ่งเปนสินทรัพยทางปญญาหรือทุนทางปญญา โดยอาศัยการจัดการความรูที่ เกิดจากการ
ทํางานทําใหผูปฏิบัติมีความรู มีประสบการณ มีความชํานาญ มีทักษะและสามารถนําองคความรูและประสบการณ
ทั้งหลายมาใชงานใหมอีกได 3.เพื่อพัฒนาฐานความรูขององคกร เปนการเพิ่มพูนทุนความรู หรือทุนทางปญญาของ
องคกร ซึ่งจะชวยทําใหองคกรมีศักยภาพในการตอสูกบความยากลําบากหรืออุปสรรค มีวิธีการทํางานดีขึ้น(Best
practice) และสามารถที่จะเผชิญกบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดดี ยิ่งขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย นุ
กูล ศรีนวล (2553,หนา 132) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรูในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงาน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวม จัดการความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นั่นคือครูผูสอนที่มีประสบการณตางกัน มีการ จัดการความรูโดยรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย รวี บังดวง (2553, หนา 151) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การปฏิบัติดานการจัดการความรูของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีอายุ ประสบการณการทํางานและหนวยงานที่
สังกัดแตกตางกัน มีการปฏิบัติดานการจัดการความรู โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน
2.2 เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการใชประโยชนและการถายโอนความรู
อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมีการจัดการความรูที่ดี ใหความรูและความสําคัญกับบุคคลากรทางการศึกษา จึงทําใหวุฒิ
การศึกษาไมมีผลตอการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สุรชาติ การสอาด (2551, หนา 82) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง การจัดการความรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา
ขาราชการครู ที่มีตําแหนง วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการ
จัดการความรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
การวิจัยเรื่อง สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายมี
ขอเสนอแนะดังนี้
1. สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการใชประโยชนและการถายโอนความรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นทางโรงเรียนควร
พั ฒ นาส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค รู นํ า ความรู ไ ปพั ฒ นาผลงานทางวิ ช าการ มี ก ารถ า ยทอดความรู ด ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย นําความรูไปใชในการแกปญหาในการจัดการเรียนการสอน มีการเผยแพรความรูผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อ
มัลติมีเดีย นําความรูไปใชในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ และมีการแบงปน แลกเปลี่ยน เรียนรู ซึ่งกันและกัน สวน
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู ดังนั้นทางโรงเรียนควรดําเนินการวางนโยบายอยาง
ชัดเจนในการจัดเก็บความรูใหเปนระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบเอกสารใหชัดเจน ปรับปรุงขอมูลเปนระยะ เพื่อใหขอมูล
ที่จัดเก็บเปนปจจุบันและทันสมัย พรอมทั้งสามารถสืบคนและนําออกมาใชไดงายรวดเร็ว
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม
พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสนใจและความสําคัญในดานการ
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จัดการความรูทั้ง 4 ดาน และมีการกําหนดแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาครูเสม่ําเสมอและตอเนื่องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลในการทํางาน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ตอไป
1. ควรดําเนินการวิจัยและพัฒนาดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอแม
สายจังหวัดเชียงราย
2. ควรมีการศึกษาปญหาการดําเนินงานการจัดการความรู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 36
3. ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการดําเนินงานการจัดการความรู ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 36

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ
ดร.สันติ บูรณะชาติ ซึ่งเปนที่ปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความ
เอาใจใสเปนอยางยิ่งจนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ ที่นี้
ผูศึกษาคนควาขอขอบพระคุณ นางอสมาภรณ อักษร รองผูอํานวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
นายวรวัติ กิติวงค รองผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และ ดร.กฤชฐา พลตรี ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน
บานสันตนเปา ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเครื่องมือ และความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหารและครู ผูที่เกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ที่ ไ ด ใ ห ค วามอนุ เ คราะห อํ า นวยความสะดวก และให ค วามร ว มมื อ เป น อย า งดี ยิ่ ง ในการเก็ บ ข อ มู ล และตอบ
แบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา
THE OPERATING CONDITIONS INTERNAL QUALITY ASSURANCE OF CHILD
DEVELOPMENT CENTER AT DOKKHAMTAI DISTRICT PHAYAO PROVINCE
สายฝน ใฝฟา 1* และ สันติ บูรณะชาติ 2
0

1

Saifon Faifa1* and Santi Buranachart2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 2)เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูผูดูแลเด็กผูชวยครู
ผูดูแลเด็กผูดูแลเด็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาโดยแยกเปน ครูผูดูแล
เด็ก 41 คน ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 63 คน และผูดูแลเด็ก 7 คน รวมทั้งหมด 111 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามเพื่อ
ศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการวิจัยพบวา 1)สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาโดยภาพรวมทั้ง 8 ดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการจั ดระบบบริหารและสารสนเทศ รองลงมาไดแก ดานการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2)แนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาพบวา ดานที่มีผูให
ขอเสนอแนะจํานวนมากที่สุดคือ ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไดเสนอแนะคือ ควรใหทุกภาค
สวนไดมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
คําสําคัญ: การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Abstract
The objectives of the study were 1) to study the the operating conditions,internal quality assurance of
child development center at Dokkhamtai district, Phayao province 2) to study guidelines for internal quality
assurance of child development center at Dokkhamtaidistrict, Phayao province. Population that are widely used
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in research, as child care teacher, teacherassistant, caregivers of children in local administrative organization
affiliation at Dokkhamtai district, Phayao province. It consists of 41 child care teachers, 63 teachers assistant and
7 caregivers of children. Total 111 people. Instrumentation is questionnaire for studying operating conditions,
internal quality assurance of child development center at Dokkhamtai district, Phayao province. Statistics used in
the data analysis were percent value, average and standard deviation.
The results of the study were as follows:1) the operating conditions, internal quality assurance of child
development center at Dokkhamtai district, Phayao province. Total 8 fields. It was found that every field is very
well. When considered in each field, it was found that the side with the highest average is management and
information systems management. Secondary is the standardization of educational institutions and the planned
development of education institution. 2) Guideline for internal quality assurance of child development center at
Dokkhamtai district, Phayao province. It was found that the side with the most feedback is the standardization of
educational institutions. The feedback is should all sectors involved about the educational standards institutions.
Keywords: Conditions of Operating Child Development Center ,The Internal Quality Assurance

บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหคนมีความรูและคุณสมบัติตาง ๆ ที่ชวยใหคนนั้นอยูรอดในโลกไดเปน
ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2545) ดังนั้น
การที่จะดูคุณภาพการศึกษา จึงดูที่คุณภาพคนที่เปนผลิตผลของการจัดการศึกษาแตอยางไรก็ตามในสถานการณ
ปจจุบันที่สถานศึกษาสวนใหญยังมีความเหลี่อมล้ําและแตกตางกันมากทั้งในดานงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือ
แมแตตัวปอนคือนักเรียนที่รับเขาเรียน รวมทั้งปจจัยเอื้ออื่น ๆ เชน ความรวมมือของกรรมการสถานศึกษา การ
สนับสนุนจากชุมชน หนวยงานหรือองคกรที่ใกลเคียงสถานศึกษาและการติดตามชวยเหลืออยางใกลชิดจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาบางไมมากก็นอย
นอกจากนี้ สถานศึกษาในปจจุบันมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาดวยตนเอง มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเอง
จึง ย อ มส งผลกระทบถึ ง คุ ณ ภาพผู เรี ย นและคุ ณ ภาพการบริ หารจั ด การที่ แ ตกต า งกั น ดั ง นั้น ในพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันนําไปสูการกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยขึ้น
เด็กปฐมวัยเปนวัยที่พึ่งพาผูเลี้ยงดูบนพื้นฐานที่สนองความตองการของเด็กที่ตองการความรัก ความอบอุน
ความเขาใจ และความจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา อยาง
สมดุลตอเนื่องไปพรอมกันทุกดาน เด็กเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศจึงสมควรที่จะ
ไดรับการจัดการศึกษาและพัฒนาใหเติบโตเปนผูใหญที่ประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํางานรวมทั้งการใช
ชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข รัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยเพราะการ
พัฒนาเด็กในวัยนี้เปนชวงเวลาที่สําคัญสําหรับพัฒนาการทางสมองของบุคคลหากสมองไดรับการกระตุนแลพัฒนา
อยางถูกวิธีในชวงจังหวะเวลาที่เหมาะสมทําใหพัฒนาการทุกดานดีขึ้นและสมบูรณเต็มที่ เปนรากฐานอันมั่งคงที่จะทํา
ใหเปนคนดี คนเกง และคนที่มีความสุขพรอมทําประโยชนใหแกมนุษยชาติได (กระทรวงศึกษาธิการ ,2546) ในการจัด
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การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย มีความละเอียดออนเปนอยางยิ่งเพราะเด็กวัยนี้ยังเล็กมากชวยเหลือตนเองไมไดหรือได
นอยตองอาศัยความเอาใจใสอยางใกลชิดจากผูใหญ (กระทรวงศึกษาธิการ,2546,หนา 15) ดังนั้นจึงเปนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรก เพื่อรากฐานชีวิตของเด็กใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณ มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา บนพื้นฐานความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลโดยใช
กิจกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของสมองอยางเต็มที่ รวมทั้งเตรียมเด็กใหพรอมที่จะเรียนรูในระดับที่สูงขึ้นอัน
จะนําไปสูความเปนบุคคลภายใตบริบททางวัฒนธรรม อารยธรรม และวิถีชีวิตทางสังคมโดยมีลักษณะเฉพาะความ
แตกตางกันพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,2546,หนา 1) ในสังคมปจจุบันความตองการในการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม ซึ่งพอแมตองออกไปทํางานนอกบานทําให
พอแมตองสงลูกเขาโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเร็วขึ้นกวาเดิมการจัดสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียน
อนุบาลที่มีประสิทธิภาพจะชวยในการแกไขปญหาของสังคมเปน การแบงเบาภาระพอแม และยังมีสวนชวยในการ
พัฒนาเด็กอยางถูกตองเหมาะสมอีกดวย (เยาวพา เดชะคุปต, 2542, หนา 13) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 กําหนดใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพตามแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมุงเนนใหพอแม ผูปกครอง ครู ผูดูแลเด็ก และผู ที่
เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยมีความรูความเขาใจและตะหนักถึงความสําคัญของการเลี้ยงดู การสรางประสบการณ การ
สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูและพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16(9) กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่จัดการศึกษาซึ่ง
คณะอนุ กรรมการจั ดทํ าแผนการกระจายอํา นาจใหองคก รปกครองสวนทอ งถิ่น ดา นการจั ดการศึ กษา ไดจั ดทํ า
แผนปฏิบัติการกําหนดแผนการถายโอนการจัดการศึกษา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหหนวยงานที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยถายไปยัง เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่สถานศึกษาตั้งอยูในพื้นที่ ตามความพรอม
และตามหลักเกณฑการประเมินที่กําหนด ในกฎกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยกําหนดระยะเวลาถาย
โอน ในระยะที่ 1 ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจึง
ไดกําหนดแผนปฏิบัติการ การกระจายอํานาจดานการจัดการศึกษาใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนด
นโยบายปการศึกษา 2544 ทุกโรงเรียน ไมเปดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ใหทุกโรงเรียนสนับสนุน สงเสริม ใหความ
รวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานอาคารสถานที่ บุคลากร ครู ผูดูแลเด็ก วิชาการงบประมาณ เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดการศึกษาเด็กอนุบาล 3 ขวบ และในปงบประมาณ 2544 ไดเริ่มนโยบายการถาย
โอนการศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ในสมัย
นั้นไดรับประกาศงดรับเด็ก 3 ขวบ เขาเรียน ชั้นอนุบาลและประสานงานแจงกรมการปกครองสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนเฉพาะอนุบาล 3 ขวบ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนบุคลากรผูสอนและ
สถานที่เรียนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารจัดการ ในโรงเรียนประถมศึกษาของ สปช. ตั้งแตปการศึกษา
2544 ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนของการถายโอนการศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอมาในปการศึกษา 2545 ไดมี
การถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากกรมการพัฒนาชุมชนและศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในศาสนสถาน
จากหน าที่ ตามแผนการกระจายอํานาจใหแก องคก รปกครองสว นทองถิ่น ที่ไ ดถายโอนมาแลว จึงเป น
สิ่งจํา เปน อยา งยิ่ง ที่สมาชิก สภาองค การบริห ารส วนตํ าบล พนัก งานสวนตําบล ลู กจา งและผูที่เกี่ย วขอ ง จะตอ ง
ดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามหนาที่ที่รับผิดชอบงานการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนับวาเปนภารกิจที่มีความสําคัญ
อยางยิ่ง เปนงานที่มุงเนนไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะกับเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งเปนวัยที่สําคัญที่สุด
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นับตั้งแตไดมีการถายโอนภารกิจงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กมาใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินงานจนถึงปจจุบัน
และกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการที่จะสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ต อบสนอง ต อ ความต อ งการของประชาชนในท อ งถิ่ น และชุ ม ชนอย า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลองกับกฎหมาย แผนพัฒนาและนโยบายรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยมุงประโยชนสูงสุด
กับเด็ก
จากการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา พบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเปนแนวทางในการพัฒนา
ศูนยเด็กเล็ก และเปนเครื่องมือพื้นฐานในระบบการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ การประกันคุณภาพ
ภายใน ที่หนวยปฏิบัติหรือศูนยเด็กเล็กจะไดใชเปนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของศูนยเด็กเล็ก โดยการ
นําไปใชในการประเมินการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อตองการใหศูนยพัฒนาเด็กมีความพรอมในการรับรองการ
ประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่จะตองดําเนินการประเมินในปตอไป
ดังนั้น ผูวิจัยรับผิดชอบบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและไดดําเนินการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก โดยการ
นํามาตรฐานการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับปฐมวัย มาเปนแนวทางในการดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ
ดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารงาน ตลอดจนผลการศึกษาในครั้งนี้จะเปนขอมูล
และแนวทางในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค(1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรตน
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. อายุ
2. ประสบการณในการทํางาน
3. วุฒิการศึกษา

ตัวแปรตาม
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน 8 ดาน ดังนี้
1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
5. ดานการจัดใหมกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. ดานการจัดใหมกี ารประเมินคุณภาพในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
7. ดานการจัดทํารายงายประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
8. ดานการจัดใหมกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในและแนวทางการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาผูใหขอมูลเปนครูผูดูแลเด็ก
ผูชวยครูผูดูแลเด็กผูดูแลเด็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาประชากรที่ใชใน
การวิจัย ในครั้งนี้ ไดแก ครูผูดูแลเด็กผูชวยครูผูดูแลเด็กผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยแยกเปน ครูผูดูแลเด็ก 41 คน ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 63 คน และ
ผูดูแลเด็ก 7 คน รวมทั้งหมด 111 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยผูศึกษาได
ศึกษาตํารา เอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวของแลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามโดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ประสบการณในการทํางาน วุฒิการศึกษา
มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (check-list) ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา มีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scales) 5
ระดับ โดยแบงออกเปน 8 ดานรวมทั้งหมด 48 รายการตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเปนแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของศู นย พัฒ นาเด็ กเล็ก ในเขตอํ าเภอดอกคํ าใต จัง หวั ดพะเยาตามมาตรฐานการศึก ษาขั้น พื้น ฐานระดั บ
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยแบงออกเปน 8 ดานการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ
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ประสบการณในการทํางาน วุฒิการศึกษาใชการวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และ
นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยายความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ทําการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( 𝜇 ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย

ผลการศึกษา

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
1. สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัด
พะเยาโดยภาพรวมทั้ง 8 ดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ รองลงมาไดแก ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานการ
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยมีผลการวิจัยสรุปแตละดาน ดังนี้
1.1 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีองคกร โครงการ และระบบการบริหารที่เหมาะสม และ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีคูมือการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากันคือ รองลงมา คือ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีการประชุมชี้แจงความตระหนักและความสําคัญของมาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐานใหบุคลากรภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทราบ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
1.2 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ
ดําเนินงานทําแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการอยางเปนระบบและเนนจุดเนนที่สะทอนถึงความเปนอัต
ลักษณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สะทอนการพัฒนาผูเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดอยางครอบคลุม โดยมีคาเฉลี่ยเทากันคือ รองลงมา
คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ
กําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติของทุกฝายอยูในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุดคือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.3 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยาดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแกศูน ยพัฒนาเด็กเล็ก มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย ครู ตั วแทนผูปกครอง
ตัวแทนองคกรชุมชนรองลงมาคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางการบริหารงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการวางแผนกําหนดการ
ใชขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
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1.4 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยาดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการมอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีระบบ
และเป น ทางการ รองลงมาคื อ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ดํ า เนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ที่ กํ า หนดไว ใ น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการสรางความเขาใจ ความพึง
พอใจ และการยอมรับใหบุคลากร ผูปฏิบัติ และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารและการจัดการที่จะทําใหดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย
1.5 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยาดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนรองลงมา
คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประชุมเพื่อสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ตามภาระงาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทําการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่อง
1.6 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยาดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินการประเมินอยางเปนระบบและตอเนื่องรองลงมาคือ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีการแจงผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติใหผูปกครองทราบ สวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําผลจากการประเมินไประบุไวในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปตอไป
1.7 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยาดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายข อ พบว า ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได แ ก ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ก ารจั ด ทํ า รายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเสนอต อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนรองลงมาคือ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีการนําขอมูลการจัดทํารายงานการประเมินตนเองไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาอยาง
สม่ํา เสมอ ส วนขอที่ มีค าเฉลี่ ยต่ํ าที่ สุดคื อ ศูน ยพั ฒนาเด็กเล็ก มีก ารจัด ทํารายงานการพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา
ประจําป และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําระบบขอมูลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยมีคาเฉลี่ย
เทากัน
1.8 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยาดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ที่ทําตองคุมคา และเกิดประโยชน
สงผลถึงผูเรียนรองลงมาคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการทบทวนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม อยูเสมอ สวนขอ
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกับหนวยงานตนสังกัดนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน และนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัด
พะเยาในแตละดาน พบวา
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2.1 ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดแก ควรใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรเพิ่มเติมดานบริบทของชุมชนอีก 1 มาตรฐาน จาก 23 มาตรฐานเปน
24 มาตรฐาน ควรมีม าตรฐานที่ ประเมิ นเด็ก ไดชั ดเจน มีค วามเหมาะสม ไมย ากจนเกิ นไป มีป ระชุ มวางแผนกั บ
นักวิชาการศึกษา นํามาปฏิบัติใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนพัฒนา 3 ป อบรมครูในการจัดการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาปละครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรูจัดใหมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน และควรจัดมาตรฐานให
เปนแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด
2.2 ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาไดแก ควรจัดทําแผนใหสอดคลองกับบริบทชุมชน และเด็ก ควรใหคณะกรรมการทุกภาคสวนและทุก
หน วยงานมีบ ทบาทในการจั ดทํ า แผนเพื่อ ที่ จะได มี แผนเป นแนวทางเดี ย วกั น ควรมีก ารสํ ารวจรวบรวมขอ มูล มา
วิเคราะหในการทําแผน จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางในการจัดทําแผน ควรจัดใหครอบคลุมทุกยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนา และ หลังจากกําหนดนโยบายแลวควรทําตามแผนพัฒนาการศึกษาอยางเครงครัด
2.3 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศไดแกควรติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตในสถานศึกษาเพื่อสะดวก
ในการติดตอรับขอมูลขาวสาร ควรจัดทําระบบสารสนเทศใหชัดเจนครอบคลุมทุกดาน ควรใหมีการนําบุคลากรทั้งใน
และนอกโรงเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนาโครงสรางดานสารสนเทศ และควรมีการนําระบบขอมูลสาระสนเทศทาง
การศึกษาทองถิ่น (ccis) มาใชในการจัดระบบ
2.4 ด า นการดํา เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาได แ กค วรมี ก ารจั ด ทํ า
แผนพัฒนาการศึกษา ทั้ง 4 ดาน โดยจัดตั้งคณะกรรมการของศูนย และหาแนวทางการดําเนินงานรวมกัน โดยยึด
หลักสูตรสถานศึกษาเปนเกณฑ ควรดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องและควรดําเนินการ
แบบ PDCA ควรมีการมอบหมายหนาที่อยางเปนระบบ ชัดเจน มีการกํากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล และ ควร
ใหเปนไปตามแผนการศึกษาของชาติ
2.5 ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดแก ควรแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาที่มีความรูความสามารถ ควรมีการกําหนดเปาหมายและแนวทางดําเนินงานที่ขัดเจน ควรทําเปน
ประจําตอเนื่องตลอดปการศึกษา และ ควรมีการประเมินผล ปละ 1 ครั้ง
2.6 ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดแก ควรมีการ
กําหนดเปาหมายและแนวทางดําเนินงานที่ขัดเจน ควรทําเปนประจําตอเนื่องตลอดปการศึกษา ควรมีการแจงผลการ
ประเมินตามที่ระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปทุกภาคเรียน ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูปกครองเขามามีสวนรวม ควรจัดทําแบงการประเมินคือ ประเมินตนเอง ประเมินโดยผูบังคับบัญชา ประเมินโดย
ชุมชน และ ควรจัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อจัดทําเอกสาร
2.7 ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในไดแก ควรมีการทําแบบประเมิน
และรายงานตนสังกัดเปนประจําตอเนื่องทุกป เพื่อเปนแนวทางในการจัดแผนพัฒนาในปตอไป ควรมีการแจงผลการ
ประเมินตามที่ระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปทุกภาคเรียน ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูปกครองเขามามีสวนรวม และ ควรทําเปนประจําตอเนื่องตลอดปการศึกษา
2.8 ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องไดแก ควรจัดใหมีการจัดทําระบบประกัน
คุณภาพภายใน การนิเทศติดตามการดําเนินงาน มีการประเมินในดานตาง ๆ เหมือน สพฐ. ควรใหคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา ผู ป กครอง ผู แ ทนชุ ม ชน องค ก รต า ง ๆ เข า มามี ส ว นร ว มในการประชุ ม วางแผนพั ฒ นา ควรจั ด หา
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ผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําแกบุคลากรในการจัดทําแผนพัฒนา และ ควรมีการติดตามประเมินอยางนอยปละ 2 ครั้ง
เพื่อการวางแผนพัฒนา

สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากร ตอสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมทั้ง 8 ตลอดจนขอเสนอแนะแนว
ทางการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพั ฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีประเด็น ที่นาสนใจ ควรแกการนํามา
อภิปรายผลดังตอไปนี้
1. สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัด
พะเยาพบวาความคิดเห็นของบุคลากร ตอสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมทั้ง 8 ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
ระดั บความพึ งพอใจมากที่สุ ด คือ ด านการจัด ระบบบริ หารและสารสนเทศ อยู ในระดับ มาก ทั้ง นี้เนื่อ งจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีการวางแผนและจัดทําโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจนมีการนํา
ขอ มู ล สารสนเทศไปใช เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน มี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ประกอบดวย ครู ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนองคกรชุมชน ที่พรอมใจรวมกันปฏิบัติงานดวยความเต็มใจมี
ระบบสารสนเทศเปนปจจุบัน สอดคลอง กับภารกิจ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุ
พร ไชยสาร (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาพบวา
สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ทั้ง นี้ เนื่ องจาก บุ ค ลากรในศู นย พั ฒ นาเด็ ก เล็ก ไม มี ความชํ านาญ ในการการจั ดทํ า รายงานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาประจําป จัดทําระบบขอมูลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไม
มีการนําขอมูลการจัดทํารายงานการประเมินตนเองไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ ไมมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาและการนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตน
สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนินทร สุวรรณรัตน (2553,
บทคัดยอ) ไดศึกษา การประเมินผลมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอแมใจ พบวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยาในภาพรวมพบวา ระดับการดําเนินงานอยูในระดับดี หากพิจารณารายดานพบวา การดําเนินงานดานวิชาการ
และกิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร และด า นบุ ค ลากร และการบริ ห ารจั ด การ มี ค า เฉลี่ ย น อ ยกว า ด า นอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของแคทรียา หลักมั่น, วิโรจน หลัก
มั่น (2552, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอําเภอวังเหนือ สพท. ลําปาง เขต 3 พบวา ผลการศึกษาเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและสอบถามครูผูสอนปญหา/
อุปสรรคที่พบมาก คือ ครูบุคลากรมีจํานวนจํากัดตองรับผิดชอบงานมาก ครู/บุคลากรและผูที่เกี่ยวของ ไมมีสวนรวม
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และปรัชญาของสถานศึกษา รวมทั้งขาดรูปแบบวิธีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา
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ที่ชัดเจน และขาดการเผยแพรและเสนอรายงานตอผูที่เกี่ยวของและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตภิวัฒน ดีงาม
(2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็ก ในอําเภอวังเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับปญหา/
อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่พบมาก คือ ครู/บุคลากร
มีจํานวนจํากัดตองรับผิดชอบงานมาก ครู/บุคลากรและผูเกี่ยวของไมมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และปรัชญา
ของสถานศึกษา รวมทั้งขาดรูปแบบวิธีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและขาดการเผยแพรและ
เสนอรายงานตอผูที่เกี่ยวของ
2. แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัด
พะเยาความคิดเห็นของบุคลากร ตอสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมทั้ง 8 ดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีผูใหขอเสนอแนะ
จํานวนมากที่สุดคือ ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไดเสนอแนะคือ ควรใหทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ไดเสนอแนะคือ ควรมีการกําหนดเปาหมายและแนวทางดําเนินงานที่ขัดเจน อาจเปน
เนื่องจากวาบุคลากรยังไมมีความชํานาญในระบบการบริหารดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
การติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาระงานที่แตกตางกันของบุคลากรตาง ๆ ในชุมชน ทําใหการ
ติดตอประสานงานกับครูผูดูแลเด็ก การจัดประชุม เสวนาที่ไมตอเนื่อง อายุ และประสบการณการทํางาน ตางกัน ทํา
ใหการสื่อสารการสร างความเขาใจคลาดเคลื่อ นไมตรงกัน ซึ่ งการประกัน คุณภาพการศึก ษาควรมีกระบวนการ
ดําเนินการที่สัมพันธกันครบทั้ง 3 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพหัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพคือการสราง
จิตสํานึกใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนของการทํางานเปนกลุมทํางานอยางมีระบบและทุกคนตองถือเปนหนาที่ที่
จะปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพเปนการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือสนับสนุนกํากับ
ติดตามความกาวหนาและยืนยันการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายและ
บรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดโดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสามารถดําเนินงานในแตละระดับ และการประเมิน
และรับรองคุณภาพเปนการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยแบ งเปน 2 สวน คือ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
จิราวุฒิ สีมารักษ (2554, บทคัดยอ) วิจัยเรื่องการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเลย พบวาการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในจังหวัดเลยการเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูที่มีตําแหนงหนาที่ที่เปนกลุมผูสงเสริมการจัดการศึกษา กับกลุมปฏิบัติงานและผูที่มี
ประสบการณการทํางาน ที่เปนกลุมผูสงเสริมการจัดการศึกษา กับกลุมผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
จัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปาริชาต สิริบรรสพ (2556, บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคกรปกครองสวนทอถิ่น จังหวัดเชียงราย พบวา การวิเคราะห
เปรียบเทียบระดับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ในการดําเนินงานประกันคุณภาพถานใน พบวาบุคลากรที่มี ตําแหนง
อายุ และประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยดานภาวะผูนํา ที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกัน บุคลากรที่มีประสบการณ
ในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัย ดานภาวะผูนํา ดานทรัพยากรเพื่อการเรียน การสอน และดานการ
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ทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน แตกตางกัน และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ แคทรียา หลักมั่น, วิโรจน หลักมั่น (2552, บทคัดยอ)ศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอวังเหนือ สพท. ลําปาง เขต 3 พบวาผลการศึกษาเกี่ยวกับ
ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึกษาและสอบถามครูผูสอนปญหา/อุปสรรคที่พบมาก คือ ครูบุคลากรมีจํานวนจํากัดตองรับผิดชอบงานมาก
ครู/บุคลากรและผูที่เกี่ยวของไมมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และปรัชญาของสถานศึกษา รวมทั้งขาดรูปแบบ
วิธีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และขาดการเผยแพรและเสนอรายงานตอผูที่เกี่ยวของ ตนสังกัด
ผูปกครองชุมชน สังคม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ที่มีความรูความสามารถ และกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน
สอดคลอง
2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา ควรมี ก ารวิ เ คราะห ค วามต อ งการจํ า เป น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาการกํ า หนดเป า หมาย
ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติของทุกฝายอยูในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทและความตองการ
ของชุมชน
3. ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศควรจัดทําระบบสารสนเทศใหชัดเจนครอบคลุมทุกดานควรใหมี
การนํา บุคลากรทั้ง ในและนอกโรงเรียนได มีสว นร วมในการพั ฒนาโครงสรา งด านสารสนเทศรวมทั้ง ติดตั้ งระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อความสะดวกในการติดตอสื่อสารและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
4. ดานการดํ าเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึกษาควรมีก ารกํา กับติ ดตามการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องและควรดําเนินการแบบ PDCA
5. ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาควรควรแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาที่มีความรูความสามารถการกําหนดเปาหมายและแนวทางดําเนินงานที่ชั ดเจน และปฏิบัติเปนประจํ า
ตอเนื่องตลอดปการศึกษา
6. ด า นการจั ด ให มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาควรให
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองเขามามีสวนรวมในการประเมิน มีการแจงผลการประเมินตามที่ระบุไวใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปทุกภาคเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรนําผลจากการประเมินไประบุไวใน
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปตอไป
7. ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดทํา
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปอยางเครงครัดและมีการเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
8. ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องควรจัดผูเชี่ยวชาญใหความรูเพิ่มเติมในการ
จัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน และมีการนิเทศติดตามการดําเนินงาน มีการประเมินในดานตาง ๆ เหมือน สพฐ.
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบปญหาในการบริหารงานการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ในดานตาง ๆ ในเชิงลึก
3. ควรมีการขยายขอบขายงานวิจัยเกี่ยวกับประชากร และกลุมตัวอยางใหกวางมากขึ้น เปนระดับจังหวัด
หรือทั้งประเทศ เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด
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สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3
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การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอ
แมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพ
การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ
ศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามตําแหนง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จํานวน 297 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บ รวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย
จังหวัด เชียงใหม สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบโดยใชการ
ทดสอบ t - test และ One-Way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีการ LSD (Least significant
difference test)
ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพ
การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ
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Abstract
The purpose of the research were : 1) To study the conditional performance of health promoting schools
in Maeai district, Chiangmai province under Chiangmai primary education service area office 3. 2) To compare
the the conditional performance of health promoting schools with 3 conditions ; positions, sizes, and experinces in
Maeai district, Chiangmai province under Chiangmai primary education service area office 3.
The sample groups were 297 administrators and teachers. The instrument used for this research was
included the questionnaires of the conditional performance of health promoting schools in Maeai district,
Chiangmai province under Chiangmai primary education service area office 3. The data were analyzed by using
Computer program in terms of percentages, Average, Standard deviation and Benchmarking analysis by t-test,
One-way ANOVA and competitive benchmarking LSD (Least significant difference test).
The results were as follows; 1) The conditional performance of health promoting schools in Maeai
district, Chiangmai province under Chiangmai primary education service area office 3 were found at high level.
2) The comparison of the conditional performance of health promoting schools in Maeai district, Chiangmai
province under Chiangmai primary education service area office 3 of 3 conditions were found the overroll
classification of the position is no diffirent, the overroll classification of size is no different with statistical
significance 0.5 and the overrall classification experince is no different.
Keywords: Health Promoting Schools

บทนํา
โรงเรียนจึงเปนสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาคน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 6 บัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง มี
ความสุข ซึ่งสอดคลองกับกรมอนามัยในแนวคิดโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนดาน
สุขภาพควบคูไปกับการพัฒนาดานการศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนใหเปนจุดเริ่มตนและศูนยกลางของการ
พัฒนาสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาชุมชนใหมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ตั้งแตปพ.ศ.2541 สวน
สุขภาพกับการศึกษา ตองดําเนินการควบคูกันไปในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อผลลัพธ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอเด็กนักเรียนและเยาวชน ดังนั้นนับตั้งแตป 2540 แนวทางการพัฒนาเด็กวัยเรียนและเยาวชน
จึงมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้นทั้งเชิงยุทธศาสตรและเปาหมาย โดยเฉพาะจาก 2 มิติสําคัญของนโยบายชาติ
ไดแก (1) มิติแหง “การปฏิรูปการศึกษา” กลาวถึง “การประกันคุณภาพการศึกษา” ดานกระบวนการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานกระบวนการจัดการศึกษาตามปรัชญาหลัก 3 ประการ คือ การศึกษาเพื่อปวงชน
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษา เพื่อการแกไขปญหาทั้งมวล (2) มิติแหง “การปฏิรูประบบสุขภาพ” กลาวถึง
“การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา” ซึ่งเปนการใหสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน โดยกระบวนการจัดการดานสุขภาพตามปรัชญาหลัก 3 ประการ คือ สุขภาพเพื่อ
ปวงชน สุขภาพเพื่อชีวิต และสุขภาพเพื่อแกไขปญหาทั้งมวล จึงเห็นไดวาทั้ง 2 มิติ ตางมีความเชื่อมโยงจากรากฐาน
ปรัชญาเดียวกัน (กรมอนามัย, 2558, หนา 2)
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จากสถิติใน พ.ศ. 2556 ไทยมีเด็กวัยเรียน 5-14 ป จํานวน 8,371,000 คน ซึ่งพบปญหาสุขภาพที่สําคัญใน
ดานโภชนาการ คือ เด็กอายุ 6 - 12 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน เพียงรอยละ 60.7 ใน พ.ศ. 2556 และมี
ภาวะเริ่มอวนและอวน รอยละ 8.8 ในพ.ศ. 2556 และเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 9.5 ใน พ.ศ. 2557 เนื่องจากพฤติกรรมการ
กินอาหาร ที่ไมถูกตองทั้งปริมาณและสัดสวน ไดแก ขาว แปง น้ําตาล และไขมันสูง ผลไมนอย เคลื่อนไหวออกแรง
และออกกําลังกายนอยในแตละวัน รวมทั้งคานิยม กินอาหารตามวัฒนธรรมตะวันตก คือ อาหารขยะอาหารจานดวน
น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ ฯลฯ สงผลใหเด็กไทยมีปญหาฟนผุรอยละ 52 ซึ่งปญหาที่เปนเปาหมายสําคัญในการดูแล
สุขภาพชองปากของเด็กนักเรียน คือการลดความชุกของโรคฟนผุ การสํารวจลาสุดป 2556 พบวาเด็ก ป.6 มีความชุก
ของโรคฟนผุรอยละ 52 และมีสภาวะเหงือกอักเสบรอยละ 50 สําหรับในดานพัฒนาการและเชาวนปญญา พบวา
เด็กไทยต่ํากวามาตรฐานสากล โดยใน พ.ศ. 2554 พบวาเชาวนปญญาเด็กไทยอายุ 6-12 ปมีคะแนนสติปญญาเฉลี่ย
เทากับ 98.6 ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานสากลเล็กนอย (IQ=100) และพบวายังมีเด็กกลุมที่มีปญหาระดับสติปญญา
บกพรอง (IQ<70) อยูรอยละ 6.5 เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลคือไมควรเกินรอยละ 2 และมีชองวางของสติปญญา
ระหวางกลุมที่มีสติปญญาดีกับกลุมที่มีปญหาสติปญญามาก นอกจากนี้เด็กไทยอายุ 6 - 11 ป มีความฉลาดทาง
อารมณเทากับ 45.12 ซึ่งจัดอยูในระดับต่ํากวาเกณฑปกติ (50-100) (กระทรวงสาธารณสุข, 2558, หนา 4) และ
สถานการณโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในปจจุบันมีจํานวนโรงเรียนที่ผานการรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ
เพชร กรมอนามัยเริ่มดําเนินการเมื่อปลายป พ.ศ. 2551 ปรากฏวาเมื่อถึงปลายปงบประมาณ 2555 มีโรงเรียนที่ผาน
การรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 268 แหง และมีโรงเรียนที่ผานการรับรองเปนโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพระดับเพชรเพิ่ มขึ้นอีก 120 แหงในปง บประมาณ 2556 จนถึงปจ จุบัน รวมแลวนับจากเริ่มดําเนินการเมื่ อ
ปลายป 2551 จนถึงปจจุบันมีโรงเรียนที่ผานการรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร รวมทั้งสิ้น 388 แหง
ซึ่งยังถือวามีจํานวนนอย เนื่องจากการประเมินเนนเชิงคุณภาพ โรงเรียนตองใชเวลาในการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐาน
ซึ่งวัดผลลัพธดานสุขภาพนักเรียนโดยตรงรวมดวย นอกจากนี้ยังพบปญหาเชิงโครงสรางของโรงเรียนที่มีงบประมาณ
ไมเพียงพอ การผลักดันเชิงนโยบายระหวางกระทรวง/หนวยงานที่เกี่ยวของหรือการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติยังไม
เปนรูปธรรมรวมถึงทักษะ ความรู ประสบการณผูประเมินมีผลตอการบรรลุเปาหมาย หากมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีกระบวนการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง จะทําใหภาวะสุขภาพของนักเรียนมี
แนวโนมที่ดีขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข, 2558, หนา 25)
จากสภาพของปญหาสะทอ นใหเห็นถึงการขาดความรูความเขา ใจในการปฏิ บัติงานของครูผูรับผิดชอบ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพและผูบริหารซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหดําเนินการ
ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหากผูบริหารสนใจ ตระหนักและรับรูถึงความสําคัญของโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพจะทําใหเด็กนักเรียนในความดูแล มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น จําเปนตองใหความสําคัญและเรงสรางคุณภาพทั้ง
การศึกษาควบคูไปกับสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพใหเด็กและเยาวชนเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดวยแหตุผลดังกลาวจึง
เปนแรงจูงใจใหผูวิจัยซึ่งปฏิบัติหนาที่ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสนใจ ที่จะศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เพื่อจะไดนําขอมูลไปใชในการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 (2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงาน
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โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต
3 จําแนกตามตําแหนง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยของการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) ตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นในการดําเนินการงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพแตกตางกัน 2) โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน มีระดับสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
แตกต า งกั น 3) โรงเรี ย นที่ มี ป ระสบการณ ใ นการดํ า เนิ น งานโรงเรี ย นส ง เสริ ม สุ ข ภาพต างกั น มี ร ะดั บ สภาพการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ แตกตางกัน

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา และครูผูสอน จํานวน 297 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษา
เชียงใหม เขต 3 แบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อสอบถามตําแหนง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณในการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถามประเภท
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหา
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รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบโดยใชการทดสอบ t - test และ One-Way
ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีการ LSD (Least significant difference test)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
1. สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานสุขศึกษาในโรงเรียน รองลงมา คือ ดานบริการอนามัยโรงเรียน
ดานโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ ดานการใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนทางสังคม ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน ดานนโยบายของโรงเรียน ดานการสงเสริมสุขภาพ
บุคลากรในโรงเรียน ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ และดานบริหารจัดการในโรงเรียน ตามลําดับ โดย
มีผลการศึกษารายดาน ดังนี้
1.1 ดานนโยบายของโรงเรียน พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานนโยบายของโรงเรียน โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ กําหนด
นโยบายสงเสริมสุขภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ รองลงมา คือ ประชาสัมพันธใหบุคลากรใน
โรงเรียนไดรับขาวสาร นโยบาย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบนโยบาย
หรือกิ จกรรมที่เกี่ยวกั บการสงเสริมสุ ขภาพ มีแ ผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรั บนโยบายสงเสริมสุ ขภาพ และ
ประชาสัมพันธใหผูปกครองและชุมชนไดรับขาวสารนโยบายหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
1.2 ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแม
อาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน
โดยภาพรวม อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ โดยเรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปหาน อ ย คื อ มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ มีการจัดทําโครงการสงเสริม
สุขภาพอยางเปนระบบ ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหรือแกนนํานักเรียนดานสุขภาพโดยมีการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม มี
การนิเทศ /ติดตามโครงการอยางตอเนื่อง มีการสรุปผลการนิเทศและนําผลการนิเทศไปใชในการพัฒนางาน และ มี
การประเมินโครงการสงเสริมสุขภาพ
1.3 ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานโครงการรวม
ระหว า งโรงเรี ย นและชุ ม ชนโดยภาพรวม อยู ในระดั บ มาก เมื่ อ พิจ ารณาเปน รายข อ อยู ใ นระดั บ มากทุก ข อ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ประชาสัมพันธใหชุมชนเขามา มีสวนรวมในการสนับสนุนงานสงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนอยางตอเนื่องและทั่วถึง รองลงมา คือ ชุมชนมีสวนรวมในโครงการอยางเปนระบบ รวมวิเคราะหสภาพและ
สาเหตุของปญหา, วางแผนดําเนินการ, ตรวจสอบทบทวนรวม,แกไขพัฒนาปรับปรุง โครงการรวมระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนมรการดําเนินการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และมีการจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนมีสวนรวม
พัฒนาสุขภาพของคนในชุนชน
1.4 ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานการจัด
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สิ่งแวดลอม ในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ มีการจัดการ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
รองลงมา คือ มีมาตรการและการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ในโรงเรียน หองพยาบาลไดรับ
การดูแลรักษาความสะอาดและเปนระเบียบอยางสม่ําเสมอ และมีมาตรการลดการเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน
1.5 ดานบริการอนามัยโรงเรียน พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานบริการอนามัยโรงเรียน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ
นักเรียนกอนประถมศึกษาและนักเรียนชั้น ป.1-ป.4 ไดรับการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุขอยางนอยปละ 1
ครั้ง รองลงมา คือ นักเรียนที่เจ็บปวยเกินขอบเขตการบริการ ของหองพยาบาล (เชน หอบหืด โลหิตจาง ฯลฯ) ไดรับ
การแนะนําชวยเหลือ/สงตอเพื่อการรักษา มีการเฝาระวังภาวะสุขภาพนักเรียนปละ 1 ครั้ง (ทดสอบสายตา ทดสอบ
การไดยินอยางงาย ตรวจสุขภาพชองปาก การไดรับวัคซีน) นักเรียนชั้น ป.5 – ป.6 มีการตรวจสุขภาพดวยตนเอง
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน นักเรียนที่มีปญหาสุขภาพ (เชน มีไข เปนหวัด
ปวดทอง ฯลฯ) และนักเรียนที่มีปญหาสุขภาพไดรับการติดตามเพื่อชวยเหลือ/แกไข/สงตอ
1.6 ดานสุขศึกษาในโรงเรียน พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานสุขศึกษาในโรงเรียน โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ นักเรียนชั้น ป.1
- ป.6 แปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด รองลงมา คือ นักเรียนไดรับการฝกทักษะตาม
หลักสุขบัญญัติแหงชาติพื้นฐาน 10 ประการ และ มีกิจกรรมเผยแพรความรูดานสุขภาพในโรงเรียน (เชน เสียงตาม
สาย การรณรงค ปายนิเทศ แจกเอกสาร ฯลฯ)
1.7 ดานโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอ
แมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานโภชนาการและอาหาร
ที่ปลอดภัย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอย คือ นักเรียน ป.1 - ป.6 ไดดื่มนมรสจืดทุกวัน รองลงมา คือ นักเรียนกอนประถมศึกษา - ป.6 มีสวนสูงระดับ
ดีและรูปรางสมสวน นักเรียนกอนประถมศึกษา - ป.6 มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน มีมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของโรงอาหารในโรงเรียน นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติไดรับการแกไข นักเรียนมีความรูในการเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณคาถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภัย และงดการจัด จําหนาย หรือบริการอาหาร/
อาหารวาง/ขนม ที่มีผลเสียตอสุขภาพไมมีคุณคาทางโภชนาการ
1.8 ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานการออกกําลัง
กาย กีฬ า และนัน ทนาการ โดยภาพรวม อยูใ นระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป นรายขอ อยู ในระดับ มากทุก ขอ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ นักเรียนที่ทดสอบสมรรถภาพทางกายไมผานเกณฑมาตรฐาน ไดรับการแกไข และ
ติดตามความกาวหนา รองลงมา คือ นักเรียนไดรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และผานเกณฑมาตรฐาน มี
สถานที่และอุปกรณออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการที่อยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย จัดกิจกรรมในการ
ออกกําลังกาย/กีฬา สําหรับนักเรียนและชุมชน และ มีชมรม/ชุมนุม/กลุมจัดกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา นันทนาการ
ในโรงเรียน
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1.9 การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 การใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนทางสังคม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย คือ นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและมีปญหาที่ไดรับการชวยเหลือหรือสงตอไดรับการติดตามและดูแล
ตอเนื่องจากครู รองลงมา คือ มีการคัดกรองและสามารถระบุนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และมีปญหาได นักเรียนที่
มีพฤติกรรมเสี่ยง และมีปญหา มีการเฝาระวัง ใหความชวยเหลือเบื้องตน และมีกิจกรรมชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา
โดยการประสานงานขอคําปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขหรือผูเกี่ยวของ
1.10 ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานการสงเสริม
สุขภาพบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเปนรายขอ อยูใ นระดับมากทุกขอ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การปองกันรณรงคไมใหมีการสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียนของบุคลากร รองลงมา คือ
บุคลากรไดรับขอมูลขาวสารเรื่องสุขภาพอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง บุคลากรในโรงเรียนมีการตรวจสุขภาพอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง การปองกันรณรงคไมใหมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบริเวณโรงเรียนของบุคลากร และบุคลากร
ในโรงเรียนรวมกิจกรรม ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสงเสริมหรือแกไขปญหาสุขภาพ เชน กิจกรรมออกกําลังกาย, สงเสริม
โภชนาการ, นันทนาการ ฯลฯ
2. การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตาม ตําแหนง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณใน
การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
2.1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสภาพการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต
3 จําแนกตาม ตําแหนง พบวาผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไม
แตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสภาพการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต
3 จําแนกตาม ขนาดของโรงเรียน พบวา ขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต
3 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ตามระดับความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวาแตกตางกัน 2 คู
คือ คูที่ 1 ขนาดของโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ, คูที่ 2 ขนาดของโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด
ใหญ นั่นคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน มีความคิดเห็น แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05
2.3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสภาพการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต
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3 จําแนกตาม ประสบการณในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พบว า ประสบการณในการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไมแตกตางกัน

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1. สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนในอําเภอแมอายไดมี
การกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มีการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบ ประชาสัมพันธใหชุมชนเขามา
มีสวนรวม ในการสนับสนุนงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนอยางตอเนื่องและทั่วถึงมีการจัดการ ควบคุม ดูแล และ
ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับกรมอนามัย (2558, หนา 9-10) กลาววา การพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ตามหลักการบริหารงานโดยใชวงจรคุณภาพ คือ การวางแผนดําเนินงาน (PLAN) โดย
ดํา เนิ น การ แตง ตั้ง คณะกรรมการส งเสริม สุข ภาพของโรงเรี ยนเปน ลายลัก ษณ อั กษรประกอบด วย ครู นั ก เรี ย น
ผูปกครอง บุคลากรสาธารณสุข และผูแทนองคกรในชุมชนคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนรวมกันกําหนด
นโยบายสงเสริมสุขภาพ ใหครอบคลุมประเด็นสุขภาพที่จําเปนตอการสรางสุขภาพ เพื่อเปนทิศทางในการพัฒนา
ถายทอดนโยบายสูนักเรียน ครู ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ จัดทําแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับนโยบายสงเสริมสุขภาพ จัดทําขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาและความ
ตอ งการด า นสุ ข ภาพของทุก ฝา ยทั้ง ในและนอกโรงเรี ยนและสอดคล อ งกั บ งานวิจั ยของ มี นา โอราวั ฒ น (2554,
บทคัดยอ) ไดวิจัย เรื่อง การบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา การบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับ
มากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1.1 ดานนโยบายของโรงเรียน ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน
อําเภอ แมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนในอําเภอแมอาย ไดมีการกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผูปกครองและชุมชนไดรับ
ขาวสาร นโยบาย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ และมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับนโยบาย
สงเสริมสุขภาพซึ่งสอดคลองกับ มัลลิกา คําบันลือ (2553, บทคัดยอ) กลาววา โรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนโรงเรียนที่
มีขีดความสามารถ แข็งแกรง มั่นคงในการสนับสนุนดานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมมีจุดประสงค เพื่อใหทุกคนมี
ความสามารถในการปฏิบัติที่จะควบคุมและสรางเสริมสุขภาพตนเอง และเปนสถานที่ที่มีสุขอนามัยที่ดีเหมาะสมเพื่อ
การอยูอาศัยและการทํางานมีบทบาทหนาที่ เปนจุดเริ่มตน ศูนยรวมของการพัฒนาสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรทุก
คนในโรงเรียนและสมาชิกอื่นในชุมชน และเปนศูนยกลางในการสรางเสริมความเขาใจสงเสริมใหผูปกครอง บุคลากร
ในโรงเรียน และชุมชนรวมกับหนวยงานองคกรในทองถิ่นริเริ่มสรางสรรคพัฒนาสุขภาพนักเรียน และชุมชน
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1.2 ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนในอําเภอแมอาย มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ มีการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบ และมีการนิเทศ /ติดตามโครงการอยางตอเนื่อง มีการ
สรุปผลการนิเทศและนําผลการนิเทศไปใชในการพัฒนางาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ พยุงศักดิ์ รูปชัยภูมิ (2552,
บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและ
เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ดานการบริหารจัดการโรงเรียน อยูในระดับมาก
1.3 ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน
งานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนอยางตอเนื่องและทั่วถึง ชุมชนมีสวนรวมในโครงการอยางเปนระบบ รวมวิเคราะห
สภาพและสาเหตุของปญหา, วางแผนดําเนินการ, ตรวจสอบทบทวนรวม,แกไขพัฒนาปรับปรุง มีโครงการรวม
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน การดําเนินการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และ มีการจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียนเพื่อให
นักเรียนมีสวนรวมพัฒนาสุขภาพของคนในชุนชน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชาญศักดิ์ โคตรภัทร (2552 หนา
100) ไดวิจัยเรื่อง การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ กลุมเครือขายสถานศึกษาที่ 13 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา 1) ขาราชการครู และคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพมีความคิดเห็น
ตอการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของกลุมเครือขายสถานศึกษาที่ 13 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน อยูในระดับมาก
1.4 ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต
3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนมีการจัดการ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม ในโรงเรียน มีมาตรการและการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ในโรงเรียน หอ ง
พยาบาลไดรับการดูแลรักษาความสะอาดและเปนระเบียบอยางสม่ําเสมอและ มีมาตรการลดการเกิดอุบัติเหตุจาก
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ มีนา โอราวัฒน (2554, บทคัดยอ) ไดวิจัย เรื่องการบริหาร
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต
3 ผลการวิจัยพบวา 1. การบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ อยูในระดับมาก
1.5 ดานบริการอนามัยโรงเรียน ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน
อําเภอ แมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนไดบริการดานอนามัยใหกับนักเรียนกอนประถมศึกษาและนักเรียนชั้น ป.1-ป.4
ไดรับการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุขอยางนอยปละ 1 ครั้ง นักเรียนที่เจ็บปวยเกินขอบเขตการบริการของ
หองพยาบาล (เชน หอบหืด โลหิตจาง ฯลฯ) ไดรับการแนะนําชวยเหลือ/สงตอเพื่อการรักษา มีการเฝาระวังภาวะ
สุขภาพนักเรียนปละ 1 ครั้ง (ทดสอบสายตา ทดสอบการไดยินอยางงาย ตรวจสุขภาพชองปาก การไดรับวัคซีน)
นักเรียนชั้น ป.5 – ป.6 มีการตรวจสุขภาพดวยตนเองอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการจัดบริการรักษาพยาบาล
เบื้องตน นักเรียนที่มีปญหาสุขภาพ (เชน มีไข เปนหวัด ปวดทอง ฯลฯ) และ นักเรียนที่มีปญหาสุขภาพไดรับการ
- Proceedings -

1376

ติดตามเพื่อชวยเหลือ/แกไข/สงตอ สอดคลองกับผลการวิจัยของ พยุงศักดิ์ รูปชัยภูมิ (2552, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง
การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย
พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน ดานการบริการ
อนามัยโรงเรียน อยูในระดับมาก
1.6 ดานสุขศึกษาในโรงเรียน ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอ
แมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 แปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันดวยยาสีฟน
ผสมฟลูออไรด นักเรียนไดรับการฝกทักษะตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติพื้นฐาน 10 ประการ และ มีกิจกรรมเผยแพร
ความรู ดานสุขภาพในโรงเรียน (เชน เสียงตามสาย การรณรงค ปายนิเทศ แจกเอกสาร ฯลฯ)ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสุภา ปอมลอย (2550, หนา 101) ไดศึกษา การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ :
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบางพลีใหญกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ผลการศึกษา
พบวา การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดบางพลีใหญกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ดานสุขศึกษาในโรงเรียน อยูในระดับมาก
1.7 ดานโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียน ป.1 - ป.6 ไดดื่มนมรสจืดทุกวัน มีมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารในโรงเรียน ใหความรูในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคาถูกหลักโภชนาการ และ
ความปลอดภัย และ งดการจัด จําหนาย หรือบริการอาหาร/อาหารวาง/ขนม ที่มีผลเสียตอสุขภาพ ไมมีคุณคาทาง
โภชนาการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภา ปอมลอย (2550 หนา 101) ไดศึกษา การดําเนินงานโครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบางพลีใหญกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
ผลการศึ กษาพบว า การดํ าเนิน งานโครงการโรงเรีย นส งเสริ ม สุข ภาพของโรงเรี ยนวัด บางพลี ใหญก ลาง สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ดานโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย อยูในระดับมาก
1.8 ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหกับ มีสถานที่และอุปกรณ
ออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการที่อยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย จัดกิจกรรมในการออกกําลังกาย/กีฬา
สําหรับนักเรียนและชุมชน ซึ่งสอดคลองกับสุมาลี คําภูษา (2555, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปลาปาก จังหวัดนครพนม ดานการออกกําลังกาย กีฬา และ
นันทนาการ อยูในระดับมาก
1.9 การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนมีการคัดกรองและสามารถระบุนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และมีปญหา
มีก ารเฝ า ระวั ง ให ค วามช ว ยเหลื อเบื้ อ งต น และ มี กิ จ กรรมช ว ยเหลือ นั ก เรี ย นที่ มี ปญ หา โดยการประสานงานขอ
คํ า ปรึ ก ษาจากบุ ค ลากรสาธารณสุ ข หรื อ ผู เกี่ ย วข อ ง สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ พยุ ง ศั ก ดิ์ รู ป ชั ย ภู มิ (2552,
บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชนในจังหวัด
- Proceedings -

1377

สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและ
เอกชน ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับมาก
1.10 ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนมีการปองกันรณรงคไมใหมีการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ในบริเวณโรงเรียนของบุคลากร บุคลากรไดรับขอมูลขาวสารเรื่องสุขภาพอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
บุคลากร ในโรงเรียนมีการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ บุคลากรในโรงเรียนรวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
เพื่อสงเสริมหรือแกไขปญหาสุขภาพ เชน กิจกรรมออกกําลังกาย, สงเสริมโภชนาการ, นันทนาการ ฯลฯ ซึ่งสอดคลอง
ผลการวิจัยของ พยุงศักดิ์ รูปชัยภูมิ (2552, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน อยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตาม ตําแหนง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณใน
การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
2.1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสภาพการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต
3 จําแนกตามตําแหนง พบวาผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไม
แตกตางกันสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุมาลี คําภูษา (2555, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การดําเนินงานโรงเรียน
สง เสริ ม สุ ข ภาพของโรงเรี ย น ในอํ า เภอปลาปาก จั ง หวั ด นครพนม ผลการวิ จั ย พบว า ผลการเปรี ย บเที ย บการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมไม
แตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสภาพการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต
3 จํา แนกตามขนาดของโรงเรี ยน พบว า ขนาดของโรงเรีย นแตกตา งกัน มีค วามคิดเห็นต อสภาพการดํ าเนิ นงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต
3 แตกต า งกั น อย า งมี นั ยสํ า คัญ ทางสถิติ ร ะดั บ .05 สอดคลอ งกับ ผลการวิ จั ยงาน บุ ษยา รุ จิ ระปรีช ากุล (2555,
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง ผลการวิจัย พบวา เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา ใน
เขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ตามระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา แตกตางกัน คือ
2.2.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ตามระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนขนาดขนาดเล็กมีความ
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คิดเห็นแตกตางกันกับโรงเรียนขนาดใหญ สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุมาลี คําภูษา (2555, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง
การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ผลการ
เปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จําแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดใหญมีการดําเนินงานสูงกวา
โรงเรียนขนาดเล็ก
2.2.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ตามระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็น
แตกตางกันกับโรงเรียนขนาดใหญ สอดคลองกับผลการวิจัยของ บุษยา รุจิระปรีชากุล (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษา
เรื่อง การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ผลการวิจัย
พบวา กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนรอยละ 11.05 เปนครูผูสอน รอยละ 88.95 ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
คิดเปนรอยละ 41.99 โรงเรียนขนาดกลาง รอยละ 44.20 และโรงเรียนขนาดใหญ คิดเปน รอยละ 13.81 เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ทุกดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสภาพการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต
3 จําแนกตามประสบการณในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พบวา ประสบการณในการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสูความสําเร็จและยั่งยืน ตองอาศัย
ความสามารถและความรวมมือของหนวยงานทุกระดับ สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิสา จินนา (2556) ไดวิจัยเรื่อง
แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพื่อเขาสูระดับเพชรของ โรงเรียนทุงฟาวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนทุงฟาวิทยาคมมีการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
เพื่อเขาสูระดับเพชร ที่มีการปฏิบัติที่ดี พบวามีการบริหารโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มีการศึกษาทําความเขาใจ
แนวทางดําเนินการและประเมินผลและนํามาวางแผนอยางเปนระบบ โดยกําหนดนโยบายเปาหมายชัดเจน พัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ ประสานงานเครือขายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ และนักเรียนใหความสําคัญ
และมีสวนรวมในการทํากิจกรรม แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพื่อเขาสูระดับเพชรของโรงเรียนทุง
ฟาวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 พบวา มีการสรางความตระหนักใหกับครู
บุคลากรและนักเรียน ใหเห็นความสําคัญและการสรางความรูความเขาใจ รวมกันพัฒนา ประชุมชี้แจงนโยบาย
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณใหเพื่อพัฒนางานตามโครงการตาง ๆ มีการจัดอบรม การ
สงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรม ไปศึกษาดูงานเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการประชาสัมพันธ
และประสานงานกับหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ มีระบบติดตามกํากับการตรวจสอบเปนระยะ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. โรงเรียนควรมีการแจงใหผูปกครองและชุมชนทราบนโยบายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
ประชาสัมพันธใหทราบ เมื่อมีการดําเนินการโครงการสงเสริมสุภาพ ควรมีการนิเทศ ติดามผล และนําผลที่ไดมา
ปรับปรุง พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไข ปรับปรุง และ
พัฒนาสถานศึกษาในดานการสงเสริมสุขภาพใหมากยิ่งขึ้น
2. โรงเรียนควรมีมาตรการลดการเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนตระหนักและ
ใหความสําคัญไดรับรูเขาใจ และฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับสุขศึกษา เชน การลางมือ การเลือกซื้อและรับประทานอาหาร
การปองกันตนเอง เปนตน มีกิจกรรมเผยแพรความรูดานสุขภาพในโรงเรียน (เชน เสียงตามสาย การรณรงค ปาย
นิเทศ แจกเอกสาร ฯลฯ) และนักเรียนที่มีปญหาเกินขีดความสามารถของโรงเรียนควรไดรับการสงตอเพื่อใหนักเรียน
ไดรับความชวยเหลืออยางถูกตองและเหมาะสม
3. โรงเรียนควรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ ในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดีไมกอใหเกิดอันตราย
หรืออุบัติเหตุกับนักเรียน เชน สนามเด็กเลน สนามกีฬา อาคารตาง ๆ เปนตน
4. โรงเรียนควรมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน เชน กิจกรรมออกกําลังกาย, สงเสริม
โภชนาการ, นันทนาการ ฯลฯ จัดเวลาใหนักเรียนและบุคลากรไดออกกําลังกาย มีชมรม/ชุมนุม/กลุมจัดกิจกรรมออก
กําลังกาย กีฬา นันทนาการ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ ตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแม
อาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในระดับทอง โรงเรียนในอําเภอ
แมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาในการใหคําแนะนําปรับปรุงจาก ดร.
สันติ บูรณะชาติ อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งกรุณาเอาใจใส ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําปรึกษาและติดตามความกาวหนาของ
การศึกษาอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูศึกษาคนควา
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาส นี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.จักรแกว นามเมือง อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตพะเยา นางสาวกรรณิการ นารี ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 นางนริศ
รา แสงดี ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหวยปาซาง ที่ไดใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการชี้แนะ ตรวจสอบ
ความ ถูกตองของแบบสอบถามในครั้งนี้ จนทําใหการศึกษาสําเร็จไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารและครูในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาใน
ครั้งนี้ คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบและอุทิศแดบิดา มาราดา และผูมี
พระคุณทุก ๆ ทาน
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สภาพการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัด
พะเยา
STUDY OPERATION AND GUIDELINES FOR THE MANAGEMENTOF CHILD
DEVELOPMENT CENTER BY THE CHILD DEVELOPMENT CENTER IN
DOKKHAMTAI DISTRICT, PHAYAO PROVINCE
อภิญญา คําวังสืบ 1* และ น้ําฝน กันมา 2
4

5

Apinya Khamwangsueb1* and Namfon Gunma 2
บทคัดยอ
ศึกษาสภาพการดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา
สภาพการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ มีจํานวนทั้งหมด 113 คน เครื่องมือที่ใชในเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบวา
1. สภาพการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ทั้ง 6 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดาน
อาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมจากชุมชน
และสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีสภาพการบริหารจัดการมาก ทุก ๆ
ดาน
2. แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 1) แนวทางดานการบริหารจัดการ ควรใหทุกฝายมีสวนรวม ควรจัดสรร
งบประมาณใหเพียงพอ อยากใหทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสรร
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เงินเดือน คาตอบแทนครูใหทันตอเหตุการณและเปนปจจุบัน 2) แนวทางดานบุคลากร จัดบุคลากรเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบใหดีกวานี้และเหมาะสมกับคุณวุฒิ ควรมีการจัดอบรมเรื่องการทําวิจัยในเด็กปฐมวัย และการอบรมสื่อการ
สอน เพิ่มทักษะในการปฏิบัติหนาที่ 3) แนวทางดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย จัดติดตั้งมุงลวด
ปูพื้นทางเดินรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดติดตั้งเครื่องเลนสนามใหมีมาตรฐาน จัดขอบรอบรั้วบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 4) แนวทางดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กควรจัดสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยใหตรงกับกิจกรรมของเด็ก ควรจัดใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก 5) แนวทางดานการมีสวนรวม
และสนับสนุนทุกภาคสวน

ทุกภาคสวนมีสวนรวมและใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6)

แนวทางดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กขาดการแขงขันกีฬารวมกับชุมชน อยากใหเครือขายมี
กิจกรรมกลุม เชน การผลิตสื่อ เยี่ยมศูนยในเครือขาย
คําสําคัญ: การบริหารจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

Abstract
Studying about Child Development Center’s working and process of management, according to the
standard of Child Development Center in Dok Kham Tai District, Phayao. The proposes of the research are ; 1)
To study Child Development Center’s working 2) To study about Child Development Center’s process of
management in Dok Kham Tai District, Phayao, according to the standard of Child Development Center. There
are 113 populations in this research. The research instruments is questionnaire. Data analysis by using statistics
of percentile, average, and standard deviation.
The results of the research are;
1. Child Development Center’s working according to the standard of Child Development Center in Dok
Kham Tai District, Phayao. There are 6 items. They are management, personnel, building, environment and
safety, Academic and Curriculum, Local participation and organization supporting, and Child Development
Center’s network. All items are in more level.
2. Child Development Center’s process of management in Dok Kham Tai District, Phayao, according to
the standard of Child Development Center in Dok Kham Tai District, Phayao. 1) In process of management : all
parts of organization should participate and allocate enough budget. They want dealing with compensation to be
present and on time. 2) In personnel, they should put the right man in the right job and right qualification. And
there should be training about How to Do the Research for Childhood, How to Produce Teaching Media, and
working skills. 3) In building, environment and safety; they should provide mosquito wire screen, tiled blocks on
the footpath around the Child Development Center, equip standard players and build the fence around the Child
Development Center 4) In Academic and curriculum of Child Development Center, the teacher or child care
teacher should provide modern teaching media and right to the activity and age of the children. 5) In Local
participation and organization supporting, they should support the activities of Child Development Center 6) In
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Child Development Center’s network, the children don’t participate in sporting with the local. They want to join
with others network; for example producing teaching media with the others network and visiting the others
network Child Development Center.
Keywords: operation and guidelines for the management, child development center

บทนํา
การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนมิติใหมของการพัฒนาชุมชน เพื่อสงเสริมการศึกษาและความ เปนอยูของชุมชน
ใหดีขึ้นและนับวันจะมีความสําคัญตอชุมชนมากยิ่งขึ้น แตเดิมเด็กอยูกับครอบครัวที่มีผูใหญดูแลเพราะครอบครัวไทย
แตโบราณเปนครอบครัวแบบขยาย คือ มีปู ยา ตา ยาย อยูรวมกันแตปจจุบันสังคมไทยกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมีแต
พอแมลูก อีกทั้งแมยังออกไปประกอบอาชีพนอกบาน เพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว ดังนั้นพอแม จึงจําเปนตองนําลูก
ไปไวตามสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานบริบาลทารกหรือโรงเรียนอนุบาลเร็วขึ้น การศึกษาปฐมวัยจึงกลายเปนความจําเปน
ของชีวิตมากยิ่งขึ้นกวาเดิม ในอดีตที่ผานมาเรามักละเลยไมไดใหความสําคัญของการจัดการศึกษาในวัยนี้เทาที่ควร
(เยาวพา เดชะคุปต และคณะ,2550,หนา 47)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) โดยมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงาน เพื่อพัฒนาเด็กไดอยางมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งไดกําหนดแนวทางการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให
ครอบคลุมลักษณะงาน โดยจําแนกการดําเนินงานกวาง ๆ ออกเปน 6 ดาน ไดแก 1) มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
2) มาตรฐานดา นบุคลากร 3) มาตรฐานดานอาคาร สถานที่สิ่ง แวดลอ ม และความปลอดภัย 4) มาตรฐานดา น
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) มาตรฐานดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน และ 6) มาตรฐาน
ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2553) ซึ่งโดยเฉพาะในดานการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการศึกษาของแตละทองถิ่นนั้นเกิดขึ้นระหวางสองฝาย คือทั้งชุมชนและสถานศึกษาเปน
การเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ชุมชนตองรวมสรางความเขมแข็งใหกับ บาน วัด โรงเรียนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพิ่มทุนทางสังคม สนับสนุนการจัดการองคความรูการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น รวมคิด รวมทําใหพื้นที่เจริญยิ่งขึ้น
โดยรวมพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อเปนทุนทางมนุษย
การพัฒนาเด็กเล็กไมใชเพียงเฉพาะที่เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทานั้น แตการพัฒนาเด็กเล็ก จะตองเชื่อมโยง
ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูครอบครัวและชุมชนในเชิงบูรณาการ เพราะวาเด็กเปนหัวใจสําคัญในระบบมนุษยนิเวศ
เด็กจะมีลัก ษณะเปนเช นไรขึ้นอยู กับการมีปฏิ สัมพัน ธของเด็ก กับสิ่ง แวดล อม จะเห็ นวาสิ่ งแวดลอมรอบตัว เด็ก มี
อิทธิพลตอบุคลิกภาพ คุณภาพ และพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งสิ่งแวดลอมที่ใกลชิดกับตัวเด็กมากที่สุดก็คือครอบครัวและ
ชุมชน โดยในแตละบริบทของสังคมจะมีการสงคุณคาที่แตกตางกัน ในครอบครัวจะเริ่มตนจากความรัก ความอบอุน
ใจ ความปรารถนาดีเหมือน ดังคําที่วา“เด็กเปนเพชรที่พอแมปรารถนาจะใหเกิดจากการเจียระไนหรือทําใหงดงามให
สวยงามเพราะ เปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับครอบครัว” ทุกครอบครัวก็อยากจะเห็นเด็กของเขาเติบโต เปนคนดี เปนคน
เกง และมีความสุข ซึ่งชุมชน คงจะหนีไมพนที่จะตองทําหนาที่เปนผูเกื้อหนุนเกื้อกูลใหเด็กไดรับความรูสึกที่ดีรูสึกวา
เขาเปนสวนหนึ่งของชุมชนนั้น ๆ สุดทายคือสภาพของสังคมที่จะตองสรางสภาวะปลอดภัยที่ทําใหเด็กรูสึกวาเขาอยูใน
สิ่งแวดลอมนั้น แลวเขาจะเติบโตขึ้นมาไดอยางมีความสุขและถาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนเพียงแคสถานรับเลี้ยงเด็ก โดย
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ไมมีการสงเสริมพัฒนาใหเด็กมีพัฒนาการในทุก ๆ ดานอยางสมดุลสมวัย ตามศักยภาพของเด็กแตละคน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กก็ไมสามารถกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ได(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2550, หนา 100)
นอยไมเพียงพอตอการปรับปรุง ใหมีสิ่งแวดลอมที่ดี พบวาปญหาของการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในภาพรวมยังขาดงานอีกหลายดาน 1) ดานงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลายแหง ไดรับงบประมาณวิชาการขาดแผนการ
เรียนการสอนที่ไดมาตรฐาน 2) ครูผูดูแลเด็กไมไดรับการศึกษาตอถึงระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย 3) ดาน
สภาพแวดลอมและความปลอดภัย 4)ดานงานความสัมพันธกับชุมชนครูผูดูแลเด็กบางคนยังบกพรองในการปฏิบัติ
หนาที่ไมสรางความเชื่อมั่นใหกับผูปกครองจึงขาดความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา มีจํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสิ้น 27 แหง มีที่มาจาก 2 แหลง คือ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง จํานวน 9 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ถายโอนมาจากกรมการศาสนา
ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จํานวน 18 แหง (ขอมูลจากสํานักงาน
ส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น อํ า เภอดอกคํ า ใต จั ง หวั ด พะเยา ณ วั น ที่ 17 สิ ง หาคม 2558) นั บ ตั้ ง แต มี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมและความตองการ
ภายในทองถิ่นและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 เปนตนมารัฐไดเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมากขึ้น โดยมุงเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัย
กอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา และมีการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ป) ระยะ
ยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจัดในรูปแบบของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 – 2559 เปนการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในทองถิ่นใหมีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิต ใหสอดคลองกับสภาพ และ
ความตองการของสังคมและประเทศชาติตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น
และนํานโยบายและแผนการศึกษาดังกลาว ไปสูการปฏิบัติ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดวยการ
กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอ
ดอกคําใต มีมากนอยเพียงใด และการบริหารจัดการศึกษาไดบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองทองถิ่นทั้ง 6 ดานประกอบดวยดาน
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก และดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เพื่อเปนขอมูลแนวทางแกปญหา นําไปใชในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา
ตอไป
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อนําผลการศึกษาไปใชใน
บริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเทาเทียมกันทุกแหงและสามารถนําเสนอผูที่มีสวนเกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทาง
สําหรับการวางแผน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตาม
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูศึกษาไดใชกรอบแนวคิด
ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
สภาพการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 6 ดาน ดังนี้
การบริหารจัดการ
1. ดานการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานการ
2. ดานบุคลากร
ดําเนินงานศูนยพัฒนา
3. ดวิาธนอาคารสถานที
่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
เด็กเล็ก
ีดาํ เนินการศึกษา
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วิธีการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง ศึกษาสภาพการดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยมีวิ ธีดําเนินการศึกษา
ดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากร ที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 33 คน ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 68คนผูดูแลเด็ก 12 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา รวม 113 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามขึ้นเองเพื่อใชเปนเครื่องในการเก็บขอมูล ศึกษาสภาพ
การดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เครื่องมือเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุประสบการณ
ทํางาน ตําแหนง มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (check-list)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ การบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยแบงมาตรฐานออกเปน 6 ดาน ดังนี้ ดาน
การบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ดานการมีสวนรวมจากชุมชนและสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เปนแบบที่มีตัวเลือกเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เปนแบบเติมคําในชองวางลักษณะคําถาม
ปลายเปด (Open – end Form)

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดเปนเพศหญิง จํานวน 113 คน คิด
เปนรอยละ 100 สวนใหญมีอายุระหวาง 30 - 40 ป คิดเปนรอยละ 49.6 สังกัดหนวยงานขององคการบริหารสวน
ตําบล รอยละ 52.2 ซึ่งสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 11 – 15 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 59.3 ดํารงตําแหนง
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 60.2 และสวนใหญมีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน
97 คน คิดเปนรอยละ 85.8
2. สภาพการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ตาม
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยแบงมาตรฐานออกเปน 6 ดาน ดังนี้
2.1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพการบริหารจัดการ มาก (μ = 4.43, σ=0.55)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํา
เงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2551 มีสภาพการบริหารจัดการ มากที่สุด (μ = 4.51,σ = 0.63) รองลงมาคือการไดรับการอุดหนุนจากกรม
สงเสริมการ ปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรร (μ = 4.49, σ= 0.60) และขอที่สภาพการปฏิบัติ
นอยที่สุดคือ มีการจัดทําแผนพัฒนาศูนยเด็กเล็กระยะ 3 ปเพื่อนําเขาสูแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (μ = 4.37, σ=0.68)
2.2. ดานบุคลากร มีสภาพการบริหารจัดการ มาก (μ = 4.42, σ=0.55) เมื่อพิจารณารายขอพบวา
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก สนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานรวมกับครูผูดูแลเด็กและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย มีสภาพการบริหารจัดการ มากที่สุด (μ = 4.56, σ=0.53) รองลงมาคือ ครูผูดูแลเด็ก ครูผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (μ = 4.52, σ=0.64) และขอที่
ปฏิบัตินอยที่สุดคือการพัฒนาบุคลากร พัฒนาความรู และทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง (μ = 4.10, σ=0.89)
2.3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย มีสภาพการบริหารจัดการ มาก (μ =
4.35, σ = 0.56) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีอาคารมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยสําหรับเด็กมี
สภาพการบริหารจัดการมากที่สุด (μ = 4.55, σ=0.58) รองลงมาคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพพื้นที่ใชสอย
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ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภัยตอเด็กเล็ก (μ = 4.53, σ = 0.57) และขอที่ปฏิบัตินอยที่สุดคือสนาม
เด็กเลนและอุปกรณ มีความปลอดภัยกับเด็ก (μ = 4.06, σ=0.98)
2.4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีสภาพการบริหารจัดการ มาก (μ = 4.44, σ= 0.54)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีการจัดกิจกรรม วันสําคัญตางๆ/โครงการที่สงเสริมผูเรียนและ ได
บรรจุไวในแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพการบริหารจัดการ มากที่สุด (μ = 4.58, σ = 0.58) รองลงมาคือ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กตามชวงอายุ และการเรียนรูของเด็ก (μ = คือ ชุมชนรวม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งการจัดซื้อสื่อการ 4.53, σ=0.61) และขอที่ปฏิบัตินอย
ที่สุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพื่อนํามาพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูหรือพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่กําหนด (μ =4.28, σ =0.71)
2.5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน มีสภาพการบริหารจัดการ มาก (μ =
4.39, σ= 0.64) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสรางเครือขายกับชุมชน เชน จัดกิจกรรมเยี่ยมบาน
การจัดทําสมุดสื่อ สารระหวางศูนยกับผูปกครอง จัดทําปายนิเทศใหความรูกับผูปกครอง มีสภาพการบริหารจัดการ
มากที่สุด (μ = 4.6, σ = 0.58) รองลงมาเรียน การสอน วัสดุอุปกรณในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (μ = 4.41, σ=0.73)
และขอที่ปฏิบัตินอยที่สุดคือ.องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุนในการดําเนินงานและ
พัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (μ = 4.32, σ= 0.7)
2.6. ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีสภาพการบริหารจัดการ มาก (μ = 4.26,
σ= 0.71) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทํา สรุป และรายงาน แผนงาน ปฏิทินงาน แนว
ทางการปฏิบัติงานเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ มีสภาพการบริหารจัดการ มาก
(μ = 4.39, σ = 0.69) รองลงมาคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริม สนับสนุนการจัดประชุมครูผูดูแลเด็ก
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดแผนความรวมมือในการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (μ = 4.29, σ= 0.80) และขอที่ปฏิบัตินอยที่สุดคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมการ
สรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค
(μ = 4.16, σ= 0.88)
ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัด
พะเยา ในแตละดาน ดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการ ควรใหทุกฝายมีสวนรวม ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ อยากใหทางกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเดือน คาตอบแทนครูใหทันตอเหตุการณ
และเปนปจจุบัน เพราะตอนนี้ลาชามาก ผูบริหารใหความสําคัญของการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กคอนขาง
นอย ควรมีการจัดแผนพัฒนาศูนยฯ
2. ดานบุคลากร คือ จัดบุคลากรเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบใหดีกวานี้และเหมาะสมกับคุณวุฒิ ควรมีการ
จัดอบรมเรื่องการทําวิจัยในเด็กปฐมวัยและการอบรมสื่อการสอน เพิ่มทักษะในการปฏิบัติหนาที่ ยังขาดในเรื่องการทํา
วิจัยในชั้นเรียนอยางถูกตอง
3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย จัดติดตั้งมุงลวด ปูพื้นทางเดินรอบศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จัดติดตั้งเครื่องเลนสนามใหมีมาตรฐาน จัดขอบรอบรั้วบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ยังตองมีการปรับปรุง
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เพิ่มเติมควรปรับภูมิทัศนรอบ ๆ ศูนยฯ ไมมีพื้นที่สีเขียวสําหรับเด็กวิ่งเลน อาคารยังไมมีความพรอมเทาที่ควร ระบบ
น้ําประปาไมดี ขาดหองน้าํ หองสวมไมเพียงพอ และมีขนาดไมเหมาะสมกับเด็ก
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กควรจัดสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัยใหตรงกับกิจกรรมของเด็ก ควรจัดใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก การเขียนแผนจัด
ประสบการณอยากใหอิงของกรมฯ ไมตองคิดใหม ทําใหม ตามใจหัวหนาวิชาการ
5. ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนทุกภาคสวน ทุกภาคสวนมีสวนรวมและใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง
ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 48.72 รองลงมาคือ ชุมชนควรใหการชวยเหลือ จํานวน 24
คน คิดเปนรอยละ 30.77 สวนขอเสนอแนะที่นอยที่สุดก็คือ ควรมีการจัดประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กขาดการแขงขันกีฬารวมกับชุมชน อยากใหเครือขาย
มีกิจกรรมกลุมเชน การผลิตสื่อ เยี่ยมศูนยในเครือขาย เพื่อเปนการนิเทศไปในตัว ผูดูแลเด็ก/ผูด ูแลเด็กควรใฝเรียน ใฝ
รูสรางเครือขายเพื่อเพิ่มความรูใหเทาทันตลอดเวลา อยากใหมกี ารแขงขันกีฬาครูในเขตอําเภอดอกคําใตเพื่อสราง
ความสัมพันธไมตรีตอกัน มีการจัดการแชงขันทักษะเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง

สรุปผลการศึกษา
การอภิปรายผลการศึกษา ผูศึกษาไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปราย ดังนี้ สภาพการดําเนินงาน และแนวทาง
การบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอก
คําใต จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมากที่สุด ผลที่เปนเชนนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปจจุบันนี้
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดสงเสริมใหผูบริหาร และผูดูแลเด็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่น ไดรับการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและการบริหารการศึกษา
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนใหญไดถายโอน
ภารกิจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบมากขึ้น การบริหารจัดการทุก ๆ ดาน ทําใหการบริหารงาน
เกิ ดความคล องตั วมากขึ้ น จากสาเหตุดั ง กล าวแลว ทํ า ให บุค คลที่ เกี่ ย วข องได แ สดงความคิด เห็น ตอ ป ญหาการ
บริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดขึ้นอยางหลากหลาย สอดคลองกับงานวิจัยของ
พัชรี ชุมสวัสดิ์ (2551) ไดศึกษาความพรอมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน พบวาองคการบริหารบริหารสวนตําบลหวยยาบมีความพรอมในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย สงเสริมใหบุคลากรที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเขารับการอบรม และสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองใหความสําคัญ
กับการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดการศึกษาสรางแผนงาน การใชจางงบอุดหนุนของรัฐ ดานวัสดุอุปกรณและ
อาคารสถานที่จัดโครงสรางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยวางแผนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและเปดโอกาสใหชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในปตอมา และสอดคลองผลวิจัยของปรัศนี เจริญใจ (2551) ไดศึกษาการ
พัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา
ประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จอยูในระดับมากทั้งความคิดเห็น
ของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จ และประชนที่อาศัยอยูใน
ตําบลเทพเสด็จในฐานะผูปกครองนักเรียน โดยสวนของกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลเทพเสด็จ ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาคณะกรรมการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล มีความคิดเห็นที่ตรงกันดานบุคลากร ดานพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและดานผูเรียน และประชาชนที่อาศัยในตําบลเทพเสด็จในฐานะผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ
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ในประสิทธิภาพของผูเรียนในระดับมาก ดานบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูดูแล
เด็กควรไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกคน เพื่อใหเกิดการยอมรับในคุณภาพของ
ผูสอน ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจะนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนและการจัดทาระบบขอมูลตาง ๆ
ในศูนยเพื่อใหเกิดความเปนปจจุบันของขอมูลและเด็กนักเรียนสนใจที่จะเรียนหนังสือมากขึ้น และดานผูเรียนควรจะ
เลือกสื่อและมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเล็กซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาโดยภาพรวมมีสภาพการบริหารจัดการมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน
รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2551 มีสภาพการบริหารจัดการ มากที่สุด รองลงมาคือการไดรับการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการ ปกครอง
สวนทองถิ่นเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรร เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการวางแผน สงเสริม สนับสนุน ในการ
ดําเนินงาน และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการวางระบบกลไกที่ดีในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษนา ถาคํา (2552) ศึกษาคนควาเรื่อง “ความพรอมใน
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา ความ
พรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ดานปจจัย ในภาพรวม
พบวาความพรอมในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก (รอยละ 88.50) และเมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหรือมีความพรอม ในการจัดการศึกษาดานปจจัยทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีคารอยละ
ของการปฏิ บั ติ ห รื อ มี ค วามพร อ มด า นป จ จั ย สู ง คื อ ผู บ ริ ห ารกํ า หนดเป า หมายความสํ า เร็ จ ของการทํ า งานหรื อ
สภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตไวกอนเสมอ ผูบริหารเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีจนเปนที่รักของประชาชน
และพนักงานทองถิ่น ผูบริหารวางตัวไวอยางเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี โครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาทองถิ่น
มาจากการประชุมสมาคม ผูบริหารเปดโอกาสใหพนักงานสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหาร
ผูบริหารตัดสินใจหรือปฏิบัติงานบนพื้นฐานของเหตุและผล บุคลากรทางการศึกษา มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติตน บุคลากรในหนวยงานการศึกษาของ อปท. มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธหนวยงานการศึกษา
ของ อปท. มี แ ผนการใช จ า ยงบประมาณประจํ า ป ห น ว ยการศึ ก ษาของ อปท. มี แ ผนการติ ด ตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการใชงบประมาณหนวยงานการศึกษาของ อปท. มีแผนการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางหนวยงาน
การศึกษาของ อปท. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รอยละ 100) รองลงมา ผูบริหารจัดลําดับขั้นตอนในการทํางาน
2. ดานบุคลากร พบวา โดยภาพรวม มีสภาพการบริหารจัดการ มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก สนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานรวมกับครูผูดูแลเด็กและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
มีสภาพการบริหารจัดการ มากที่สุด รองลงมาคือ ครูผูดูแลเด็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก มีคุณสมบัติครบถวนตาม
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จรรยา ชินสี (2552) ไดศึกษาแนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา การจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในปจจุบันยังพบปญหาบุคลากรขาดประสบการณระดับการศึกษาคอนขาง
ต่ํางบประมาณไมเพียงพอ การเบิกจายงบประมาณไมคลองตัว อาคารสถานที่ไมไดมาตรฐาน สภาพแวดลอมยังไมมี
ความรมรื่นที่จะตอบสนองตอการเรียนรูของเด็ก สภาพแวดลอมภายในการจัดมุมประสบการณไมครอบคลุมกิจกรรม
ของเด็กตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด อุปกรณและสื่อการเรียนไมเพียงพอ ไมมีการกําหนดนโยบายและแผนที่จะ
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พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจน ผูปกครองและชุมชน สวนรวมในการวางแผนนอย ครูผูดูแลเด็กขาดความรู
ความเขาใจในการจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการ บุคลากรไดรับการพัฒนาโดยการ ใหทุนการศึกษาแต
ยังไมครบทุกคน ไมมีบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาไปนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเด็ก
เล็ กมี สุ ขภาพฟ นผุ สํ า หรั บ แนวทางการพั ฒนาพบวา ควรสร า งแรงจู งใจและจั ด สวั สดิ ก ารแกบุคลากรให ม ากขึ้ น
ประสานงานรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการจัดจางบุคลากรในตําแหนงนักการเพื่อปฏิบัติหนาที่หมุนเวียนใน
แตละศูนยกําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณในสวนที่เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให เปนแนวเดียวกัน ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมใหมีมาตรฐานดานความปลอดภัย ควรให
ความรูเรื่องการผลิตสื่อ การจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการแกครูผูดูแลเด็ก พัฒนาบุคลากรใหทั่วถึง
และหลากหลายรู ป แบบ ให ค วามรู เรื่ อ งการนิ เ ทศแก บุ ค ลากรที่ รับ ผิ ด ชอบ และขอความร ว มมื อ เจ า หน า ที่ ด า น
สาธารณสุขมาใหความรูแกผูที่เกี่ยวของในเรื่องการดูแลและปองกันสภาพฟนผุ
3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ในสภาพการบริหารจัดการมาก พบวา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยสําหรับเด็ก รองลงมาคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพพื้นที่
ใชสอยถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภัยตอเด็กเล็ก ทั้งนี้อาจเนื่องดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการ
มอบหมายนโยบายใหมีการปรับปรุงมุมเรียนรู ปรับภูมิทัศน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเอื้อตอการสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กระดับปฐมวัย ใหเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก จัดบรรยากาศในชั้นเรียนและนอกหองเรียน ใหเอื้อตอการเรียนรู
ของเด็ก และผูปกครอง จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ และเหมาะสมกับเด็ก จัดใหมีมาตรการเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย โดยมีการติดตั้งอุปกรณและระบบความปลอดภัย จัดใหมีมาตรการความปลอดภัยของเด็กเปนสัดสวน มี
หองปฐมพยาบาล ตูยาสามัญ หองรับประทานอาหารมีพื้นที่สีเขียวสวยงามเอื้อตอการจัดการศึกษา มีแหลงเรียนรู
ภายในและภายนอกที่เอื้อตอการจัดการศึกษาของเด็กตลอดเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรี ชุมสวัสดิ์ (2551)
ไดศึกษาความพรอมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัด
ลําพูน พบวาองคการบริหารบริหารสวนตําบลหวยยาบมีความพรอมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวั ย สงเสริมให
บุคลากรที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเขารับการอบรม และสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองใหความสําคัญกับการจัดสรร
งบประมาณ ในการจัดการศึกษาสรางแผนงาน การใชจางงบอุดหนุนของรัฐ ดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่จัด
โครงสรางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยวางแผนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในปตอมา
4 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวม พบวา มีสภาพการบริหารจัดการ มาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีการจัดกิจกรรม วันสําคัญตางๆ/โครงการที่สงเสริมผูเรียนและ ไดบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพการบริหารจัดการ มากที่สุด รองลงมาคือศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดจัด
กิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กตามชวงอายุ และการเรียนรูของเด็ก สอดคลองกับงานวิจัยของดลตรี มนทานอย
(2554) ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง “ปญหาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอตา
กลา จังหวัดสกลนคร” พบวา
1. ระดับปญหาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอตากลา จังหวัด
สกลนคร โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปต่ํา ไดแก ดานการบริหารทั่วไป
Product Evaluation: การประเมินผลผลิ ตของศูนยพัฒ นาเด็กเล็กตํา บลบานแมกา พบวา ผูปกครองดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงบประมาณ ตามลําดับ
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2. การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอตา
กลา จังหวัดสกลนคร ซึงจําแนกตามสภาพ โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
3. การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอตา
กลา จังหวัดสกลนคร จําแนกตามขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานบริหารวิชาการ โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลางมีปญหาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมากวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญ
จากแนวทางแกปญหาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา 1) ดานการบริหารวิชาการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ควรมีเกณฑการนิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณของผูดูแลเด็กอยางตอเนื่อง การจัดอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรหรือศึกษาดูงานศูนยที่เปนตนแบบ เปดโอกาสใหครูผูดูแลเด็กสามารถเลือกสื่อแกครูผูดูแลเด็กใน
การสอนเอง 2) ด า นการบริ ห ารงบประมาณ ต อ งให ก ารอบรมเกี่ ย วกั บ การผลิ ต สื่ อ แกครู ผู ดู แ ลเด็ ก จั ด สรร
งบประมาณใหเพียงพอกับการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กและควรบูรณาการในการดําเนินงานกับสถานศึกษา
ใกลเคียง 3) ดานการบริหารงานบุคคล ควรใหมีการประชุมบุคลการ โดยใหโอกาสในการกําหนดขอบขายงาน สราง
ความเขาในใหแกบุคลากรและใหโอกาสครูผูดูแลเด็กไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 4) ดานบริหารทั่วไป องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรกําหนดคุณสมบัติของครูผูดูแลเด็กตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย เปน
อยางต่ํา สรางเครื่องขายกับหนวยงานการศึกษาอื่นและจัดหาพื้นที่ในการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเหมาะสม
5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน พบวา มีสภาพการบริหารจัดการ มาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสรางเครือขายกับชุมชน เชน จัดกิจกรรมเยี่ยมบาน การจัดทําสมุดสื่อ สาร
ระหวางศูนยกับผูปกครอง จัดทําปายนิเทศใหความรูกับผูปกครอง มีสภาพการบริหารจัดการ มากที่สุด รองลงมาคือ
ชุมชนรว มสนับสนุนการจัดกิ จกรรมตาง ๆ ในศูนย พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งการจั ดซื้ อสื่อ การเรียน การสอน วัส ดุ
อุปกรณในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งนี้อาจเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนในการใหคําแนะนํา ปรึกษา
สนับสนุนทรัพยากรในการทํากิจกรรม เชน ศึกษาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมใหมีความรู เสริมสราง
ความคิด และเทคนิค ทักษะวิชาการของผูป กครองและชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา พรอมการจัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ในการเผยแพร การสงเสริมใหผูปกครองและชุมชน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การประชาสัมพันธใหความรู แกผูปกครองและชุมชน ใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา
และสนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมพิเศษในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กฤษณา สวัสดิ์ชัย (2551) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลตนธงจังหวัดลําพูนพบวาชุมชนไดรับรูปญหา ในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ติดตามการวาง
แผนการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ติดตอสอบถามปญหาที่เกิดขึ้นประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ชวยเหลือดานแรงงานในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บริจาคสื่อวัสดุอุปกรณใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหขวัญและ
กําลังใจแกครูพี่เลี้ยงเด็กและติดตามผลการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตไมมีสวนรวมในการใหความ
รวมมือเปนวิทยากรใหความรูเสริมประสบการณแกเด็ก และเปนกรรมการตรวจรับพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
6. ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวามีสภาพการบริหารจัดการ มาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทํา สรุป และรายงาน แผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบัติงานเครือขาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ รองลงมาคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริม สนับสนุน
การจัดประชุมครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดแผน
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ความรวมมือในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้อาจเปนเพราะแนวคิดที่วาใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคก รปกครอง สวนทองถิ่น เปนสถานพัฒ นาเด็ กปฐมวัยที่ มีคุณภาพและไดม าตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จั ด
ประสบการณและไดมาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการเรียนรูแกเด็กปฐมวัยอยาง
ครอบคลุม กวางขวางเปนพื้นฐานของการศึกษา เพื่อพัฒนาคนอยางมีคุณภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกร ปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูบริหารและ ผูเกี่ยวของขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงตองสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งใน ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
จากการศึกษาสภาพการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ผูวิจัยจึงไดมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไป
ใช ดังนี้
1. สภาพการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ทั้ง 6 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดาน
บุคลากร ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวน
รวมจากชุมชนและสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูในระดับความ
คิดเห็น มากที่สุด ทุก ๆ ดาน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูที่เกี่ยวของ ควรจัดใหมีการนิเทศงาน ติดตาม
ประเมินผล การดําเนินงานทุกระยะอยางตอเนื่อง มีการจัดงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณการสอนใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานและที่สําคัญ ควรสงเสริมใหผูบริหารและผูดูแลเด็กไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหรือใน
ระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่เกี่ยวของใหเหมาะสม
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรใหผูบ ริหาร คณะกรรมการบริหาร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง และ
ประชาชน ไดเขา มามี สวนรว มให มากขึ้น โดยใหเข ามามีส วนรวมในกิ จกรรมตา ง ๆ อยางสม่ํา เสมอ ทํา ใหมี การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูปกครอง แสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยารวมกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความตองการของครูผูดูแลเด็กในการพัฒนาศูนย และการจัดการศึกษาตอ การดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ
2. ควรศึกษาทัศนคติของนายกองคการบริหารสวนทองถิ่นตอการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจาก ดร.น้ําฝน กันมา
อาจารยที่ปรึกษา ที่ใหคําแนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตองเรียนรอย และ ดร.สุนทร คลายอ่ํา อาจารยที่ปรึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา และ พระครูสุวิมลสารคุณ ดร. เจาคณะตําบลดอกคําใต ที่ชวยแกไขขอบกพรองตลอด
ถึงผูเชี่ยวชาญทุกทานในการพิจารณาเครื่องมือ ไดแก คุณณรงคชัย ศรีเมือง ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันจกปก คุณ
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ธาราพงค เพียรจริง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต คุณสุรสิทธิ์ ปอมภาผูอํานวยการกองการศึกษาองคการ
บริหารส วนตําบลดอกคํา ใต คุณ พัชรี ฝน ถึงภูมิ นักวิชาการศึกษาองคก ารบริหารสวนตํ าบลดอกคําใต จนทําให
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว ที่เปนผูใหกําลังใจและขอกราบขอบคุณอาจารย
หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทานที่ให ขอขอบคุณรุนพี่
เพื่อนนิสิตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน ที่ใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณที่ดี
ในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด
ขอขอบคุณ ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ที่ได
อนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางดี ในการเก็บรวบรวมขอมูลและแบบสอบถามในครั้งนี้
สําเร็ จลุล วงด วยดี คุณ คาและประโยชน อัน พึงมี จากการศึกษาคน ควา ฉบับ นี้ ผู วิจัย ขอมอบแด บุ พการี และผู มี
พระคุณทุกทาน
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สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ ของระดับปฐมวัย
ในจังหวัดเชียงราย
The state of instructional Montessori approach of Kindergarten in Chiangrai
สุจิตราภรณ ชุมวงศ 1*และ ธิดาวัลย อุนกอง2
6

Sujitraporn Chumwong1* and Thidawan Unkong2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่
ของระดับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย ประชากรไดแก ผูบริหารและครูของโรงเรียนที่มีการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนระดับอนุบาลของโรงเรียนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ในจังหวัดเชียงรายซึ่งมีทั้งหมด 4 โรงเรียน จํานวน 41 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ของระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานการจัด
สภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากัน ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการประเมินผลการเรียนรู
และดานบุคลากรตามลําดับ
2. ขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตส
ซอรี่ในจังหวัดเชียงราย ควรมีการกําหนดโครงสรางและการบริหารการวางแผนการทํางานอยางชัดเจน มุงเนนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของเด็กอยางหลากหลายตามความเหมาะสม โดยจัดหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและมีสื่อ
อุปกรณ อยางเพียงพอกับเด็ก และประเมินผลการเรียนรูจากพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ
ดานสังคม ดานสติปญญา และมีการประเมินที่หลากหลาย ตามแนวมอนเตสซอรี่
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ ระดับปฐมวัย

Abstract
This research aims to study The state of instructional Montessori approach of Kindergarten in Chiangrai.
The sample that was used in this study are administrators and teacher in the number of 41 people from 4
kindergartens in Chiangrai that teaching by Montessori style. This research used the questionnaire that is
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performed to choose 5 kinds of measurement and the statistic values that were used in this research are
percentage, average, standard deviation and data analysis.
The results showed that
1) the average of The Management Conditions by Teaching in Montessori styles of Kindergarten in
Chiangrai are in high level ,while focusing in each objective, the teaching and creating or making the teaching
environment are as the same level and highest followed by evaluating and personnel.
2) The suggestions in The Management Conditions by Teaching in Montessori style of Kindergarten in
Chiangrai are; should set the management structure and plan clearly, focus on students or childhood students
learning activities variously and appropriately by creating the classroom environment that can support their
learning and have the materials aplenty, variously evaluate students or childhood students from 4 sources;
physique, emotion, sociability and intelligence following the way or style of Montessori.
Keywords: Instructional Montessori approach, Kindergarten

บทนํา
การศึกษาปฐมวัยมีความสําคัญตอประเทศชาติเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะเปนการวางรากฐานของชีวิตใหกับ
เด็ก ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคาของประเทศดัง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 ระบุใหมีการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดจัดตั้งสถาบันแหงชาติ
เพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย พรอมทั้งประกาศวา “การศึกษาปฐมวัย คือ การสรางคน สรางชาติ” (นภเนตร
ธรรมบวร, 2549, หนา 3-4) หนวยงาน ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตางพรอมใจกันระดมสรรพกําลังในการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กในวัยนี้
การจัดการศึกษาสําหรับปฐมวัยดังกลาวขางตนจึงไดมีการนําเอานวัตกรรมการศึกษามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนใน ระดับปฐมวัยทั้งนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project approach) การสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติหรือ แบบองครวม (Whole language) การเรียนการสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ (Montessori method)
การเรี ยน การสอนแบบไฮ/สโคป (High/Scope) และการเรีย นการสอนตามแนวการศึ กษาวอลดอรฟ (Waldorf
education) ซึ่งรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของนวัตกรรมการศึกษาทั้งหมดนี้เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยผานการสํารวจ การแกปญหา การลงมือปฏิบัติจริง การคนพบ และการรวมมือกัน
แตละ โปรแกรมพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของพัฒนาการเด็กเปนหลัก ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของ
เด็ก (นภเนตร ธรรมบวร, หนา 2549) ในบรรดานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยเหลานี้ การเรียนการสอนตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่เปนนวัตกรรม หนึ่งที่ไดรับความสนใจจากนักวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา และครูเปนอยางมาก เพราะ
เปนนวัตกรรมที่ไดรับ การยอมรับจากนักการศึกษาทั่วโลกมาเปนเวลานับรอยป แตยังมีความทันสมัย สอดคลองกับ
ผลการวิจัยใหม ๆ ทางการเรียนรู โดยเฉพาะการคนพบและงานวิจัยเกี่ยวกับสมอง (Caine and Caine, 1991 Gardner,
1983 อางอิงใน อารี สัณหฉวี, 2544,หนา 1)
สําหรับประเทศไทยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่เปนการจัดการศึกษาที่สอดคลอง
กับแนวทางที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมุงหวัง ยึดเด็กเปนหลักในการจั ดการศึกษา โดยเด็กในระบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่สามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางเต็มศักยภาพ สอดคลองกับความสนใจ และ
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ความตองการตามธรรมชาติของเด็ก ซึ่งนําไปสูการเรียนรูอยางมีความสุข รูจักการแกปญหาและแกไขขอ บกพรองได
ดวยตนเอง เปนตัวของตัวเอง คิดเปน ตัดสินใจเปน และสามารถเลือกวิถีทางที่ถูกตองเหมาะสมกับ ตนเองได (คําแกว
ไกรสรพงษ, 2544) นอกจากนี้ยังเปนการสอนที่เหมาะกับบริบทของสังคมไทยและชวยลดขอขัดแยงในสังคมลงในเรื่อง
การสอนเด็กปฐมวัย เพราะมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน เปนการสอนราย บุคคล โดยมีอุปกรณตางๆที่
เตรียมความพรอมในการเรียนทุกกลุมวิชา เด็กมีโอกาสไดเรียนรูไปตามความสามารถ เลือกเรียนไดตามความสนใจ มี
การนําแนวคิดนี้มาปฏิบัติในประเทศไทยมาเปนเวลานาน และมีการนํามาปรับใช ใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
(จีระพันธุ พูลพัฒน, 2549,หนา 3)
การจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดตนเอง (Self-education/Autoeducation) ซึ่งเปนพื้นฐานของการเขาใจตนเองในการเลือกวิธีการเรียนรู เปนผูใฝรู สามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดดีเพราะหลักสูตรมอนเตสซอรี่ ออกแบบโดยการเลียนแบบชีวิตจริง เรียนดวยความสุข เปนจัดการ
เลนปนเรียน สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก ไดเขาสังคมกับเพื่อน ใหเด็กที่มีความแตกตางกันเรียนรูที่อยู
รวมกัน ใหความชวยเหลือกัน เปนการเรียนแบบจัดกลุมเด็กหลายอายุ รวมกลุมกัน การเรียนที่มุงใหเด็กทํากิจกรรม
จนสําเร็จดวยตนเอง ไมมีการแขงขันเปรียบเทียบ เด็กจะรูสึกทาทายตนเอง ไมเครียด ไมเบื่อหนายการเรียน เด็กมี
สมาธิ จ ากการทํ า งาน จิ ต เด็ ก สงบไม ก ระวนกระวาย จะเป น เด็ ก อดทน ใจเย็ น และมี ค วามสุ ข จากงาน เด็ ก จะ
เจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพราะการสอนแบบมอนเตสซอรี่ใหความสําคัญกับชวงเวลาหลักของชีวิต การเจริญเติบโต
ทั้งทางสติปญญาและจิตใจไดรับพลังอยางเหมาะสม เกิดทักษะไดอยางดี เชน การเรียนรูภาษา การนับ การจัดของ
อยางมีระเบียบ การขึ้นลงบันได เปนตนและชวยสงเสริมเด็กมีบุคลิกภาพที่ดี คือ เปนผูกลาคิดและตัดสินใจดวยตนเอง
เปนผูที่รูจักการแกปญหาดวยตนเอง เปนผูรับผิดชอบ เปนผูรูจักเขาสังคม มีทัศนคติเชิงบวก และเปนผูมีสติปญญา
เหมาะสมตามวัยมีทักษะการเรียนที่จะเขาสูระดับประถมไดดี เพราะไดรับการเตรียมตัวจากหลักสูตรมอนเตสซอรี่ที่
ครอบคลุ ม ทางด า นประสบการณ ชี วิ ต ด า นประสาทสั ม ผั ส และทางด า นวิ ช าการคื อ การอ า น การเขี ย นและ
คณิตศาสตรมีความเขาใจธรรมชาติ เพราะไดรับการฝกการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต เขาจะมีความสัมพันธกับ
ธรรมชาติจะรูจักคิดสรางสรรค เพราะไดรับการสงเสริมการคิดอยางอิสระและการไดรับการยอมรับนับถือจากผูใหญ
(บุบผา เรืองรอง, 2556)ถึงแมวาการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเสซอรี่จะชวยใหเด็กเกิดการพัฒนาแตยังไมมี
งานวิ จัย ที่ศึ กษาเกี่ย วกั บ การนํ าแนวคิด ของมอนเตสซอรี่ไ ปใชใ นการจั ดการเรี ยนการสอนในทางปฏิ บัติ ซึ่ งจาก
การศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยพบวายังไมมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนวคิดของมอนเตส
ซอรี่ ในจังหวัดเชียงราย
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล
ของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตสซอรี่ในจังหวัดเชียงราย เพื่อจะไดทราบสภาพการจัดการเรียนการสอนและ
ปญหาที่เกิดขึ้น และสามารถนําผลการวิจัยไปใชประกอบเปนแนวคิดไปสูการปฏิบัติที่จะเกิดประโยชนแกผูบริหาร ครู
และผูสนใจในการจัดการศึกษาตามแนวคิดของ มอนเตสซอรี่ไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบริบท
ของแตละทองถิ่นตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียน
ตาม แนวคิดของมอนเตสซอรี่ในจังหวัดเชียงราย 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตสซอรี่ในจังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตส
ซอรี่ ของระดับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย โดยใชแนวคิดการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่
ของจีระพันธุ พูลพัฒน และ คําแกว ไกรสรพงษ ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน

ตัวแปรตน

ตัวแปลตาม

การบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอน
เตสซอรี่ ของระดับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย 4
ดาน ไดแก
1. ดานบุคลากร
2. ดานการกิจกรรมการเรียนรู
3. ดานการจัดสภาพแวดลอมทีส่ งเสริมการเรียนรู
4. ดานการประเมินผลการเรียนรู

ความเห็นที่มีตอสภาพการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ ของระดับ
ปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่
ของระดับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย ประชากรไดแก ผูบริหารและครูของโรงเรียนที่มีการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนระดับอนุบาลของโรงเรียนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ในจังหวัดเชียงรายซึ่งมีทั้งหมด 4 โรงเรียน จํานวน 41 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบบสอบถาม
แบงเปน 3 ตอนตอนที่ 1 เปนคําถามขอมูลทั่วไป เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณการทํางาน ตอนที่ 2 เปนคําถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ ของระดับปฐมวัย ในจังหวัด
เชียงราย ใน 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานการกิจกรรมการเรียนรู ดานการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู
ดานการประเมินผลการเรียนรูตอนที่ 3 เปนขอคําถามแบบปลายเปด ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ
เรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ ของระดับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย ใน 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานการ
กิจกรรมการเรียนรู ดานการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู และดานการประเมินผลการเรียนรู วิเคราะห
ขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไป เพศ อายุ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน โดยใชสถิติคารอยละ ทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ ของระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยใชสถิติคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนตามแนวมอน
เตสซอรี่ ของระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยใชสถิติการวิเคราะหเนื้อหา
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สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ ของระดับ
ปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้
1. จากการศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ของระดับปฐมวัยใน
จังหวัดเชียงรายโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และดานการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากัน ซึ่งเปนคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการ
ประเมินผลการเรียนรู และดานบุคลากรตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้
1.1 ดานบุคลากร โดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย พบวา สงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิตสื่อมอนเตสซอรี่มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กําหนด
โครงสรางการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน และ สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพมี
คาเฉลี่ยเทากัน สวนสงเสริมดานการพัฒนาบุคลากร และมีการเปลี่ยนหรือเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นแกครูและบุคลากรมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด
1.2 ดา นการจั ด กิจ รรมการเรี ย นรู โดยรวมมี คา เฉลี่ ย อยูใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จ ารณาเปน รายข อ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา สงเสริมสัมพันธภาพระหวางครู นักเรียนและผูปกครองมีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ ฝกทักษะใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับทรงกระบอก ลูกบาศก ปริซึม แขนงไม ชุดรูปทรงเรขาคณิต บัตร
ประกอบแถบสี กระดานสั ม ผั ส แผ น ไม แท ง รู ป ทรงเรขาคณิ ต และฝ ก ทั ก ษะการดู แ ลตนเองเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
ชีวิตประจําวันตามลําดับ สวนจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานสุนทรียศิลป สอนประพันธเพลง โนตดนตรี ใหเหมาะสมกับ
วัยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.3 ดานการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู โดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในอุปกรณของเลนกลางแจง
อยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จัดสื่อ อุปกรณที่เสริมการเรียนรูอยางเพียงพอ ตามหลักการมอนเตสซอรี่
และจัดสื่อ อุปกรณที่เหมาะสมกับตัวเด็ก อยูในสภาพที่เด็กหยิบมาใชไดเอง ตามหลักการมอนเตสซอรี่ตามลําดับ สวน
สนับสนุนจัดหองเรียนในดานบรรยากาศใหมีความสงบ ตามหลักการมอนเตสซอรี่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.4 ดานการประเมินผลการเรียนรู โดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายข อ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มีการประเมินและรวบรวมขอมูลเด็กดวยวิธีที่หลากหลาย) มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ นําผลการประเมินการเรียนรูของเด็กไปปรับปรุง และ มีเกณฑตัดสินผลการประเมินการเรียนรูที่
ชัดเจน เปนไปได มีความยุติธรรมตรงตามวัตถุประสงคตามลําดับ สวนการประเมินพัฒนาการดานสติปญญาของเด็ก
โดยใชกิจกรรมตามแนวมอนเตสซอรี่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. ขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตส
ซอรี่ในจังหวัดเชียงราย
การศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของ
มอนเตสซอรี่ในจังหวัดเชียงราย พบวา ผูบริหารและครูของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตสซอรี่ในจังหวัดเชียงราย
จํานวน 41 คน ไดใหขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของ
มอนเตสซอรี่ ดังนี้
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2.1 ดานบุคลากร พบวา ผูบริหารและครู ไดใหขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตสซอรี่ในจังหวัดเชียงราย ดานบุคลากร โดยเห็นวา ควรมีการ
กําหนดโครงสรางและการบริหารการวางแผนการทํางานอยางชัดเจน มากที่สุด รองลงมาเห็นวา ควรมีการสงเสริมให
ครูมีการอบรมอยางตอเนื่องทั้งภาครัฐและเอกชน และควรมีการสงเสริมใหครูไดรับการการพัฒนาการใชสื่อ อุปกรณ
2.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ผูบริหารและครู ไดใหขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตสซอรี่ในจังหวัดเชียงราย ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยเห็นวา ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูของเด็กอยางหลากหลายตามความเหมาะสม มากที่สุด รองลงมาเห็นวา
ควรฝ กทักษะตางๆตามพัฒนาการของเด็ ก และสงเสริม ครูสร างกิจ กรรมเพื่อใหเด็ก มีแรงจูงใจจากภายใน ตาม
หลักการมอนเตสซอรี่
2.3 ดานการจัดสภาพที่สงเสริมการเรียนรู พบวา ผูบริหารและครู ไดใหขอเสนอแนะในการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตสซอรี่ในจังหวัดเชียงราย ดานการจัดสภาพที่
สงเสริมการเรียนรู โดยเห็นวา ควรจัดหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและมีสื่อ อุปกรณ อยางเพียงพอกับเด็ก มากที่สุด
รองลงมาเห็นวา ควรจัดสื่อ อุปกรณใหอยูในสภาพที่เด็กสามารถหยิบมาใชไดเอง และควรจัดสภาพภายนอกหองเรียน
ที่สามารถใหเด็กไดเรียนรูจากสิ่งแวดลอม
2.4 ดานการประเมินผลการเรียนรู พบวา ผูบริหารและครู ไดใหขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตสซอรี่ในจังหวัดเชียงราย ดานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยเห็นวา ควรมีประเมินผลการเรียนรูจากพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม
ดานสติปญญา มากที่สุด รองลงมาเห็นวา มีการประเมินที่หลากหลาย ตามแนวมอนเตสซอรี่ และควรนําผลการ
ประเมินการเรียนรูของเด็กไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
อภิปรายผล
1. สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ของระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย
ดานการจัดกิจรรมการเรียนรู โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาโรงเรียนไดดําเนินการสงเสริม
สัมพันธภาพระหวางครู นักเรียนและผูปกครอง มีการฝกทักษะใหเด็กไดเรียนรู และฝกทักษะการดูแลตนเองเบื้องตน
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ซึ่งถือเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ความหมาย และสามารถนําทักษะ องคความรูตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปปรับใชและเปนพื้นฐานการ
เรียนรูขั้นสูงตอไป โดยหลักสูตรระดับปฐมวัย ไดมีการกําหนดใหเด็กไดมีการเรียนรูเพื่อใหเกิดสัมพันธภาพกับบุคคล
รอบขาง และพัฒนาใหเด็กเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับรูปทรงตาง ๆ ที่มักพบเห็นในชีวิตประจําวัน รวมถึงทักษะในการดูแล
ตนเองเบื้องตน เพื่อใหสามารถดูแลและชวยเหลือตนเองไดโดยไมเปนภาระแกพอแมหรือผูปกครอง ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเกี่ยวกับรูปทรงในระดับปฐมวัยนั้น จัดใหอยูในกลุมประสาทสัมผัส (Education of the Senses) เนนการ
พัฒนาประสาทสัมผัสทั้งหา ฝกฝนใหเปนคนชางสังเกต ฝกการทํางานอยางเปนระบบ รูจักแกไขขอผิดพลาดในการ
ทํางานดวยตนเอง และมีความคิดสรางสรรค เด็กจะไดสํารวจคนหาและทําความเขาใจกับสิ่งแวดลอมรอบตัว อันจะ
เปนการเปดเสนทางสูการเรียนรู การฝกการสังเกต การใชประสาทสัมผัสทั้งหาเกี่ยวกับมิติ รูปทรง ปริมาตรของแข็ง
ของทึบ อุณหภูมิ เด็กจะไดรูจักทรงกระบอก ลูกบาศก ปริซึม แขนงไม ชุดรูปทรงเรขาคณิต บัตรประกอบแถบสี
กระดานสัมผัส แผนไม แทงรูปทรงเรขาคณิต กิจกรรมที่จัดใหเด็กปฏิบัติผานการเลน เชน หอคอยสีชมพู แผนไมสีตาง
ๆ เศษผาสีตาง ๆ รูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก รูปทรงกระบอก ระฆัง กลอง และขวดบรรจุของมีกลิ่น แทงไมสีแดงและแทน
วางเปนขั้นบันได ถุงที่ซอนสิ่งลึกลับ เปนตน (จีระพันธุ พูลพัฒนและ คําแกว ไกรสรพงษ, 2543, หนา 4-19) ทั้งนี้มี
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ความสอดคลองกับงานวิจัยของ วีณา กวยสมบูรณ (2542, หนา 90-91)ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช
หลั ก สู ต รของโรงเรี ย นอนุ บ าลที่ ใ ช แ นวคิ ด ทางการศึ ก ษาแบบมอนเตสซอรี่ แ ละวอลดอร ฟ ในกรุ ง เทพมหานคร
กรณีศึกษาคือ โรงเรียนอนุบาลที่ใชแนวคิดทางการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่ 1 แหง โรงเรียนอนุบาลที่ใชแนวคิดทาง
การศึกษาแบบวอลดอรฟ 2 แหง เก็บขอมูลโดยใชเทคนิคการสังเกตอยางมีสวนรวม การสัมภาษณ และการศึกษา
เอกสาร ผลการวิจัยพบวา 1. โรงเรียนอนุบาล ที่ใชแนวคิดทางการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่ ผูบริหารมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาและการใชหลักสูตร สําหรับการพัฒนาหลักสูตรผูบริหารจะมีการปรับเนื้อหา ใหสอดคลองกับบริบท
สังคมไทย ในสวนเนื้อหายอยของกลุมเนื้อหาหลัก (3 กลุม) ซึ่งเปนแนวทางในการจัดทําชุดอุปกรณมอนเตสซอรี่ ใน
การใชหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมใน 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมมอนเตสซอรี่ มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักการ
แนวคิ ด มอนเตสซอรี่ และกิ จ กรรมกลุ ม เป น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น โดยพิ จ ารณาจากเนื้ อ หาหลั ก (3 กลุ ม ) ซึ่ ง ได แ ก
ประสบการณชีวิตหรือทักษะกลไก ประสาทสัมผัสและวิชาการ มีการแบงการจัดการเรียนการสอนออกเปน 2 สวน
คือ ภาคทฤษฎี มีครูเปนผูบรรยายความรู และภาคปฏิบัติ โดยเนนใหเด็กลงมือปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 2.
โรงเรียนอนุบาล ที่ใชแนวคิดทางการศึกษาแบบวอลดอรฟ ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและการใชหลักสูตร
ในการพัฒนาหลักสูตรผูบริหารจะมีการปรับเนื้อหา ใหสอดคลองกับบริบทสังคมไทย โดยพิจารณาจากความตองการ
ของเด็ก และสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กเปนสําคัญ จากนั้นจึงนําขอมูลมาจัดเปนเนื้อหากิจกรรม ตามหลักการของ
แนวคิดทางการศึกษาแบบวอลดอรฟ ในการใชหลักสูตร จะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผาน กิจกรรมการ
เลน กิจกรรมประจําวัน กิจกรรมวงกลมและการเลานิทาน ซึ่งขั้นตอนในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมของโรงเรียน
จะแตกตางกันไปตามความเขาใจ ประสบการณ และการตีความหมาย ของผูบริหารที่มีตอแนวคิดทางการศึกษา
2. สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ของระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงรา
ดานการจัดสภาพแวดลอ มที่ส งเสริมการเรียนรูโ ดยรวมมี คาเฉลี่ย อยูในระดั บมาก อาจเปน เพราะว าโรงเรี ยนมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยในอุปกรณของเลนกลางแจงอยางชัดเจน ไดจัดสื่อ อุปกรณที่เสริมการเรียนรูอยาง
เพียงพอ ตามหลักการมอนเตสซอรี่ และมีการจัดสื่อ อุปกรณที่เหมาะสมกับตัวเด็ก อยูในสภาพที่เด็กหยิบมาใชไดเอง
ตามหลักการมอนเตสซอรี่ เปนไปตามหลักการของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540,หนา 3-5) ที่ไดอธิบาย
วา การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนพื้นฐานทางพัฒนาการของมนุษย โดยเริ่มตั้งแตปฏิสนธิตอเนื่องไปตลอดชีวิตในดาน
รางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา แตละคนอาจจะมีความแตกตางกันอันมีผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูและ
ประสบการณที่ผานมา ทั้งนี้เปนเพราะวาการเกิดการเรียนรูของมนุษยมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเกิด
จากกระบวนการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอม ถาหากผูเรียนเปนผูกระทําดวยตนเองก็จะทําใหการ
เรียนรูเปนไปดวยดี การละเลนถือวาเปนกิจกรรมสําคัญที่จะทําใหเกิดการเรียนรูและมีผลดีตอการเจริญเติบโตของเด็ก
ชวยพัฒนาการในทุก ๆ ดาน ดังนั้น การละเลนจึงเปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย สวน
วัฒนธรรมและสังคมจะทําใหเด็กแตละคนมีความแตกตางกัน ครูผูสอนจึงตองทําความเขาใจและยอมรับในวัฒนธรรม
และสังคมที่แวดลอมเด็กวามีอิทธิพลตอการเรียนรู จึงควรศึกษาวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบดูแลเพื่อจะชวยให
เด็กไดรับการพัฒนาเกิดการเรียนรูและมีประสบการณอยางเหมาะสม สอดคลองกับ จีระพันธุ พูลพัฒนและ คําแกว
ไกรสรพงษ (2543, หนา 4-19) ที่ได กลา วถึงหลักสู ตรการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ไว วา กลุมทั กษะกลไก (Motor
Education) หรือกลุมประสบการณชีวิต(Practical Life Exercises) หมายถึง การฝกการชวยเหลือตนเอง การดูแล
กิจวัตรประจําวัน และ การดูแลสิ่งแวดลอมฝกการใชกลามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ และการประสานสัมพันธตาและมือ
พัฒนาความเปนตัวของตัวเอง ฝกสมาธิ และระเบียบวินัย และชวยเชื่อมโยงเด็กระหวางบานกับโรงเรียน ฝกทักษะทาง
สังคม ไดฝกทักษะทางอารมณ ไดฝกทักษะทางดานสติปญญาและการแกปญหาไดฝกทักษะความคิดสรางสรรค ได
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ทักษะการ ทํางานครบวงจรการฝกการดูแลและจัดการสิ่งแวดลอม การทํางานใหเสร็จสมบูรณ ความรับผิดชอบและ
การประสานสัมพันธใหสมดุล เด็กจะทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องตนของชีวิตประจําวัน การดูแล
ตนเอง การจัดการเกี่ยวกับของใชในบาน เชน การตักน้ํา การตวงขาว การขัดโตะไม การเย็บปกรอย การรูดซิป การ
พับและเก็บผาหม หรือมารยาทในการรับประทานอาหารเปนตน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชมพูนุท สันติภาดา
(2552,หนา 124-133) ได ศึก ษาการจั ด การเรี ย นการสอนระดับ อนุ บ าลของโรงเรีย นตามแนวคิด มอนเตสซอรี่ ใ น
กรุงเทพมหานครใน 3 ดาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู และการ
ประเมินผลการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใช คือ ผูบริหาร 3 คน ครูประจําชั้น 3 คน และครูกิจกรรมมอนเตสซอรี่ 3 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ แบบสังเกต และแบบสํารวจสภาพแวดลอม วิเคราะหขอมูลดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดนําแนวคิดของมอนเตสซอรี่มาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนโดยยังคงมีแนวคิดอื่นตลอดจนหลักการเดิมของโรงเรียนรวมดวย สงผลใหการจัดกิจกรรมของ
แตละโรงเรียนแตกตางกัน มีการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนเปนไป
ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนเนนหลักการจัดสภาพแวดลอมใหอบอุนเหมือนบาน
และเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัสธรรมชาติ และการประเมินผลการเรียนรู ประเมินโดยการสังเกต การสัมภาษณ การ
ประเมิ นพั ฒ นาการ การประเมิ น ผลงานเด็ก และการทดสอบ ในส ว นของกิ จ กรรมมอนเตสซอรี่ใ ช วิธี ก ารสั งเกต
พฤติกรรมการทํากิจกรรมของนักเรียน
3. สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ ของระดับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย
ดานการประเมิน ผลการเรียนรูโดยรวมมีค าเฉลี่ย อยูใ นระดับมาก อาจเปน เพราะว าโรงเรี ยนมี การประเมิน และ
รวบรวมขอมูลเด็กดวยวิธีที่หลากหลาย มีการนําผลการประเมินการเรียนรูของเด็กไปปรับปรุง และ มีเกณฑตัดสินผล
การประเมินการเรียนรูที่ชัดเจน เปนไปได มีความยุติธรรมตรงตามวัตถุประสงค ซึ่งถือวาเปนสวนที่จําเปนและสําคัญ
ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตรงกับแนวทางการดําเนินงานของ สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ที่กลาวถึงการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษา ตองดําเนินการตามแนวการจัดประสบการณและ
แผนการจัดประสบการณในระดับกอนประถมศึกษา โดยยึดหลักในการจัดดวยการคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยมีการเลนและลงมือปฏิบัติดวยตนเองการจัดสภาพแวดลอมเปน
ปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาของเด็ก พัฒนาบุคลากรใหมีคุณลักษณะที่เอื้อตอการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก และทักษะ
การจัดประสบการณการเรียนรู หลักในการจัดประสบการณดังกลาว มุงเนนใหเด็กไดพัฒนาการทุก ๆ ดาน คือ ดาน
รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา มีความมุงเนนใหเด็กมีการจัดกิจกรรมและประสบการณสําหรับเด็ก
กอนประถมศึกษาดังกลาว ไดมีการประเมินความสามารถและพัฒนาการของเด็กในการแสดงพฤติกรรมที่คาดวาจะ
ปรากฏในแตล ะชว งอายุ เพื่ อนํ า ผลมาเปน ข อมู ล ในการพิ จารณาประสบการณ ให เด็ก ไดพั ฒ นาทุ กด า นเต็ มตาม
ศักยภาพของแตละคน มิไดเปนการประเมินเพื่อตัดสินไดหรือตก วิธีการประเมินหลายวิธี เชน การสังเกต การสนทนา
การสั ม ภาษณ การศึ ก ษาผลงานนั กเรี ย น โดยแนวทางการประเมิ น ผลการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ใ ช ก ารสั ง เกต
ความสามารถในการทํากิจกรรมของเด็กในแตละกลุม วิชา สังเกตการใชอุปกรณการเรียนแตละชิ้นของเด็ก โรงเรียน
รายงานผลการเรียนของนักเรียนโดยการสงผลงานของนักเรียนกลับบานทุกวันศุกร กําหนดชวงเวลาใหผูปกครองได
สังเกตการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูและผูปกครองไดพบปะพูดคุยเกี่ยวกับความสามารถของเด็ก นอกจากนี้มี
แบบการประเมินผลความสามารถของนักเรียนในการใชอุปกรณตางๆ โดยลงวันที่หรือขีดเครื่องหมายถูกหลังรายการ
อุปกรณที่นักเรียนทําไดคลองแคลวและเขาใจในการใชอุปกรณไดอยางถูกตองแลว และ
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พรอมที่จะรับการสาธิตจากครูสําหรับการใชอุปกรณขั้นที่ยากขึ้นไปอีก แลวจัดทําเปนรายงานใหผูปกครองไดทราบอีก
ครั้ง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยผูศึกษาไดนําเสนอแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน สวนที่สองเปนขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
จากผลการวิจัย สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ของระดับปฐมวัยใน
จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยมีแนวคิดเพื่อเปนขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในการบริหารงานและพัฒนาองคกร
ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ของระดับ
ปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารควรเปลี่ยนหรือเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นแกครู
และบุคลากร และสงเสริมดานการพัฒนาบุคลากรและมีการใหเงินเดือนสวัสดิการและคาตอบแทนใหเพิ่มขึ้นอยาง
เหมาะสม เพื่อสรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร ซึ่งเปนการสงเสริมสภาพการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ ดานบุคลากรใหสูงยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาผลการจัดประสบการณตามแนวมอนเตสซอรี่ที่มีตอทักษะหรือ ความสามารถดานอื่น ๆ เชน
ดานการแกปญหา การคิดวิเคราะห ดานความคิดสรางสรรคและดานอื่นๆ เปนตน
2. ควรศึกษาผลการจัดประสบการณตามแนวมอนเตสซอรี่ที่มีตอพัฒนาการดานพหุปญญา ของเด็ ก
ปฐมวัย
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เอกสารอางอิง
กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2540).แนวการจั ด กิ จ กรรมและสื่ อ การเรี ย นการสอน ระดั บ ก อ น
ประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร.
คําแกว ไกรสรพงษ. (2544).เบื้องตนการสอนแบบมอนเตสซอรี.่ กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโรงเรียนอนุบาลกรแกว.
จีระพันธุ พูลพัฒน. (2549). การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของ
มอนเตสซอรี่. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพิ์แหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย.
- Proceedings -

1403

เอกสารอางอิง (ตอ)
จีระพันธุ พูลพัฒนและ คําแกว ไกรสรพงษ. (2543) การเรียนรูของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่.
กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง (มหาชน)
ชมพูนุท สันติภาดา. (2555). การศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลของโรงเรียน
ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ ในกรุงเทพมหานคร. วารสารอิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา.
นภเนตร ธรรมบวร. (2549). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย.
วีณา กวยสมบูรณ. การศึกษาการพัฒนาและการใชหลักสูตรในโรงเรียนอนุบาลที่ใชแนวคิดทางการศึกษาแบบ
มอนเตสซอรี่และวอลดอรฟ. (2542). วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

- Proceedings -

1404

สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย
The State of student development Activities in Nakorn Chiang Rai
Municipallity Schools
อุดมทรัพย อัยรา 1* และ ธิดาวัลย อุนกอง 2
7

8

Udomsap Aiyara1*and Thidawan Unkong2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะ ในการพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแกพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย จํานวน 205 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. จากการศึกษาสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้คือ ดานกิจกรรมนักเรียน รองลงมาคือดาน
กิจกรรมแนะแนว สวนดานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. ขอเสนอแนะในการพัฒนา การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย ควรมีการวางแผน การจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ เพื่อประสานงานในแตละฝาย ลดการทํางานซ้ําซอน
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดเลือกทําตามความถนัด เนนกิจกรรมที่สงเสริมคุณคาของจิตสาธารณะ และ
ให สังคม ชุมชน เขามามีสวนรวม
คําสําคัญ: สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

Abstract
The purpose of this study were to find the State of student development Activities in Nakorn Chiang Rai
Municipallity Schools and the guidelines on the development Of student development Activities in Nakorn
Chiang Rai Municipallity Schools. The samples used in the study were 205 teachers in Nakorn Chiang Rai
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Municipallity Schools. The instrument used in this research were questuinare by using the frequency ,
percentage, mean and stand deviation
The research findings were as follows ;
1. The results of this study provided The State of student development Activities in Nakorn Chiang Rai
Municipallity Schools as a whole and as an individual aspect were at a high level, ranging according to their
means from high to low as follows ; Student Activities and the lowest was Community Volunteer Service.
2. The guidelines on the development Of student development Activities
in Nakorn Chiang Rai Municipallity Schools should be planned and managed Systematically activities, the
cooperating the other activity in school releasing the duplication, the various activities were managed and
chosen by proficiency, the emphatic activities supported the valuable public mind and the participating in social,
community.
Keywords: The State of student development Activities

บทนํา
สภาพแวดลอมของสังคมไทยปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวั ตินจากการเลื่อนไหลของ
วัฒนธรรมที่หลากหลายจากตางประเทศ มีสื่อและเทคโนโลยีที่ไรพรมแดนสงผลกระทบตอวิถีชีวิต และพฤติกรรมของ
บุคคล จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วและรุนแรง เด็กและเยาวชนมีสภาพจิตใจออนแอและ
ภูมิคุมกันบกพรองทางสังคม ขาดวิจารณญาณในการคัดสรรที่จะเลือกรับสิ่งที่ดีและวัฒนธรรมที่พึงประสงคเปนเหตุ
ใหคานิยม พฤติกรรมสังคมวิถีชีวิตโลกทัศนมนุษย และความเปนอยูเปลี่ยนไป เกิดคานิยมแนวใหม เลียนแบบคานิยม
ตะวันตกเปนแบบบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ยึดถือการแขงขัน และการผลิตเพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตน
เป น หลั ก สั ง คมเกิด การแขง ขั น เพื่อ ความได เปรี ย บได ชัย ชนะ เพื่ อ ให ไ ดม าในสิ่ งที่ ต องการอยา งไร ศี ลธรรมและ
จริยธรรมซึ่งตางจากคานิยมตะวันออกโดยเฉพาะสังคมไทย ที่มีคานิยมคุณธรรมในอดีต
ซึ่งสอดคลองกับสถานการณคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นออนไลน โดย
การโหวตจากหนาเว็บไซตของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) (MPC Poll) อริศรา เล็กสรรเสริญ(2558, หนา31-32)
เกี่ยวกับคานิยมไทย 12 ประการ ที่ควรเรงปลูกฝง และสังคมไทยที่ตองการเห็น จากผูโหวตจํานวน 156 คน พบวา
คานิยมไทยที่ควรเรงปลูกฝงที่มีผูโหวตมากที่สุด คือ มีความซื่อสัตยสุจริต (21%) รองลงมาคือ มีความรักชาติ ศาสน
กษัตริย (17%) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา (12%) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม (9%) มีศีลธรรม รักษาความสัตย (9%)
กตัญู (10%) มีความเขมแข็งทั้งรายกายและจิตใจ (5%) มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย (4%) ใฝหาความรู (4%) รูจัก
ดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4%) รักษาวัฒนธรรม (4%) และเขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
(1%) สวนผลสํารวจความคิดเห็นวาตองการเห็นสังคมไทยเปนเชนไร จากผูโหวตจํานวน 94 คน พบวาสวนใหญ
ตองการเห็นสังคมไทยมีวินัย (35%) รองลงมาคือ มีความซื่อตรง (28%) พอเพียง (16%) เสียสละ (15%) และรักษ
สิ่งแวดลอม (6%) ตามลําดับ
จากผลการสํารวจอาจสรุปไดวาปญหาคุณธรรมของสังคมไทยที่ควรเรงปลูกฝง และสังคมไทยตองการเห็น
4 ลําดับแรก คือ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย มีสติรูตัว รูคิด รูทํา และคํานึงถึงผลประโยชน
ของสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2)
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พุทธศักราช 2545 ในหมวด 1 มาตรา 6 ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขทั้งนี้ตองยึดแนวการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตรา 23การจัดการศึกษาตองเนนให
ความสําคัญทั้ง ความรู คุณธรรม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติให
เปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจต
คติที่จําเปนตอการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อ
วาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ การพัฒนาที่สําคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอยางเปน
องครวมทุกดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีพื้นฐานทางจริยศาสตรความเปนคนดีทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ
และสัง คม ผูเรียนทุก คนในระดับ การศึก ษาขั้นพื้ นฐานต องสรา งองคค วามรู ทัก ษะหรือ กระบวนการเรียนรู และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค จึงจําเปนตองเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนการบูรณาการองคความรู ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ
การเรียนรู และประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดวยเหตุผลดังกลาว กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จึง
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ชวยใหผูเรียนไดนําองคความรู ทักษะ
จากการเรียนรูและประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย
และมีจิตสํานึกสาธารณะที่ดีงาม เปนคนมีปญญาในการใชทักษะชีวิต การคิด การสื่อสารการแกปญหา และการใช
เทคโนโลยี และเปนคนมีความสุขในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงโดยอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรค
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และ
สังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่ อ
สังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงพัฒนาผูเรียนใหใชองค
ความรู ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ
ชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลในการพัฒนาผูเรียนให
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักชาติ ศาสนกษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นใน
การทํางาน รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทํางาน และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลกกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
เทศบาลนครเชียงรายเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดการศึกษา โดยมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 8
โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 2) โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 3) โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
4) โรงเรียนเทศบาล 4 สันปากอ 5) โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา 6) โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 7) โรงเรียน
เทศบาล 7 ฝงหมิ่น และ 8) โรงเรียนเทศบาล 8 บานใหม โดยเทศบาลนครเชียงรายไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาดานการศึกษาไวในยุทธศาสตรที่ 1 (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2555-2558 เทศบาลนคร
เชียงราย) โดยมี แนวทางการพัฒนาดังนี้ 1) สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งใน
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ระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน 2) สรางโอกาสและทางเลือก
สําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเขาถึงการบริการการศึกษาและแหลงเรียนรูที่มีความหลากหลายนําไปสูสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต 3) สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสารโดย
จัดใหมีบุคลากรผูชํานาญการหรือเจาของภาษาเปนผูถายทอด เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 4) สงเสริม
ใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 5) สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับ
สถาบันทางศาสนา รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึง ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกาย
ลานนา 6) สนับสนุนใหมีการขยายโรงเรียนระดับมัธยมหรือโรงเรียนทางเลือกอื่น ๆ ไปยังอําเภอและทองถิ่นอื่น ๆ มาก
ขึ้นเพื่อสรางทางเลือกและสรางโอกาสในการศึกษาให เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสทางสังคมไดศึกษาอยางเทาเทียมกัน
มากขึ้น 7) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวาง
และทั่วถึง 8) สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาใหมีการพัฒนาสื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย สําหรับเด็กและเยาวชน ใน
การรับขาวสาร เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และขอเสนอแนะในการบริหารงาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนา
การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตลอดจนวางแผนและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีสมรรถนะและคานิยมอันพึงประสงค และ
เติบโตเปนคนดีในสังคมตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ ในการพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

ความคิดเห็นของพนักงานครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายตอการ
บริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด
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วิธีการศึกษา
ประชากร ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ พนั กงานครู เทศบาลในโรงเรี ย นสั งกั ด เทศบาลนครเชี ยงรายทั้ ง 8
โรงเรียนปการศึกษา 2558 จํานวน 433 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 205 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพ
การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโดยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
โดยการใชความถี่ (frequencies) และคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (xˉ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา
1. สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนที่ในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายตาม พบวาสภาพ
การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกิจกรรมนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือดานกิจกรรมแนะแนวอยูในระดับมาก และดานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนอยูในระดับมาก
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาจําแนกในแตละดานพบวา
1.1 สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายดานกิจกรรม
แนะแนว โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือ แตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมแนะแนว รองลงมาคือ เยี่ยมบาน หรือสงขอมูลติดตอผูปกครอง และเชิญวิทยากร หรือบุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จในแตละอาชีพมาแนะแนวใหความรู ตามลําดับ สวนการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ครู ในกิจกรรม
แนะแนว และรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมแนะแนวแกผูที่เกี่ยวของ มีคาเฉลี่ยเทากันซึ่งเปนคาต่ําสุด
1.2 สภาพการบริ ห ารงานกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย น ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งรายด า น
กิ จ กรรมนั ก เรี ย น โดยรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียน รองลงมาคือ กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
นักเรียนชัดเจน และตรวจสอบความพึงพอใจของผูรับบริการในงานกิจกรรมนักเรียน ตามลําดับ สวนประชาสัมพันธ
งานกิจกรรมนักเรียนสูชุมชนหรือสื่อออนไลน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.3 สภาพการบริ ห ารงานกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย น ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งราย ด า น
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค รองลงมา
จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ชุมชนและทองถิ่นโดยเนนการมีจิตสาธารณะ และจัดหาบุคลากรที่
มีความรูความสามารถใหเปนที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรม ตามลําดับ สวนนําระบบสารสนเทศใชในกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. ขอเสนอแนะสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนที่ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
พบวา
2.1 ดานกิจกรรมแนะแนว มีผูใหขอเสนอแนะจํานวน 25 คน ขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรกมีดังนี้
ควรจัดวางแผนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนอยางเปนระบบ เพื่อประสานงานในแตละฝายในโรงเรียน เพื่อลดการ
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ทํางานซ้ําซอน ใหมีผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมาแนะแนวโดยตรงกับนักเรียน และมีตัวแทนนักเรียน
หรือหัวหนาหองเขารวมการประชุมในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
2.2 ดานกิจกรรมนักเรียนมีผูใหขอเสนอแนะจํานวน 29 คน ขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรกมีดังนี้ควร
จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดเลือกทําตามความถนัด จัดใหมีการประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง ใหรวดเร็วทันเหตุการณและควรมียุทธศาสตรการดําเนินการรวมกันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
2.3 ดานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนมีผูใหขอเสนอแนะจํานวน 28 คน ขอเสนอแนะที่
สําคัญ 3 อันดับแรกมีดังนี้ ควรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหกับผูเรียนใหมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมที่
สงเสริมคุณคาของจิตสาธารณะ ใหสังคม ชุมชน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนเห็นความหลากหลายของ
ชุมชน และความตองการของชุมชนที่แทจริง

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนที่ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
พบวาสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก
(x� =4.30,S.D.=0.71) ที่ปรากฏเชนนี้มาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายไดจัดกิจกรรมตามแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551,หนา 2-3 ) ที่กลาววากิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มุงใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝงและสรา ง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนมุงพัฒนาผูเรียนใหใชองคความรู ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณ
ของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิดความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่ง
จะสงผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักชาติ ศาสนกษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มี วินัย ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทํางาน และอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 8 กลุม
สาระการเรียนรู ในลักษณะเปนกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยไดสงคณะครูไปศึกษาดู
งานจากสถานที่ตาง ๆ จนสามารถจัดกิจกรรมบูรณาการระหวาง กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน โดยกิจกรรมที่จัดสามารถตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความตองการของ
ผูเรียน และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนนการใหนักเรียนเห็นคุณคาของวิชาความรู อาชีพ และการดําเนิน
ชีวิตที่ดีงามตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาตอและการประกอบชีพ ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกการทําประโยชน
ตอสังคมในลักษณะตาง ๆ สนับสนุนคานิยมที่ดีงามและเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนนกิจกรรมที่ฝกการทํางานและการใหบริการดานตาง ๆ ทั้งที่เปนประโยชน
ตอตนเองและตอสวนรวม เพื่อเสริมสรางความมีน้ําใจ ความเอื้ออาทร ความเปนพลเมืองดี และความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมซึ่งสอดคลองกับ สอดคลองกับงานวิจัยของ พฤฒยา เลิศมานพ (2557) ไดศึกษาสภาพ
การบริหารกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใชวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของเดิมมิ่ง ผลการวิจัยพบวาการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยูใน
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ระดับมาก และสอดคลองกับ อรุณี เจริญศรี (2554, หนา 76) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
โรงเรียนในอําเภอธาตุพนมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการศึกษาคนควา
พบว า การบริ ห ารกิ จ การพั ฒ นาผู เ รี ย นของโรงเรี ย นในอํ า เภอธาตุ พ นม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก
สภาพการบริ หารงานกิ จกรรมพัฒ นาผู เรี ยน ของโรงเรี ย นในสั งกั ด เทศบาลนครเชี ย งรายดา นกิจ กรรม
นักเรียน พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดกวาทุกดาน (x� =4.51,S.D.=0.60) ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร ไดจัด
กิ จ กรรมนั ก เรี ย น ตามแนวทางการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 หนา 25) ที่กลาววา กิจกรรมนักเรียนเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
ไดเขารวมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยเนนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไมเห็นแก
ตัว ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การ
ชวยเหลือแบงปนกัน และความเอื้ออาทรและสมานฉันท ซึ่งผูบริหารไดดําเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมนักเรียน กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรียนชัดเจน และตรวจสอบความพึงพอใจ
ของผูรับบริการในงานกิจกรรมนักเรียนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย อรุณี เจริญศรี (2554, หนา 76) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในอําเภอธาตุพนมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 ผลการศึกษาคนควา พบวา การบริหารกิจการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในอําเภอธาตุพนม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกดานกิจกรรมนักเรียน
สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายดานกิจกรรมแนะ
แนว พบวามีคาเฉลี่ยรองลงมา (x� =4.21, S.D.=0.62) ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร ไดจัดกิจกรรมแนะ
แนว ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 หนา 21) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมแนะแนวตองสงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอันจะนําไปสูสมรรถนะที่สําคัญ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ โดย
นําไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนว ที่ระบุไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยังตองสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตโดยมุงจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเรียนและวิสัยทัศนของสถานศึกษา ที่ตอบสนองจุดมุงหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหครอบคลุมทั้งดานการศึกษา ดานอาชีพ รวมทั้งดาน
สวนตัวและสังคมเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเองดวยการ
ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนตองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม โดยมีครูแนะแนวเปนพี่เลี้ยงและ
ประสานงาน ซึ่งผูบริหารไดดําเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบกิจกรรมแนะแนว ดําเนินการเยี่ยมบาน หรือ
สงขอมูลติดตอผูปกครอง และเชิญวิทยากร หรือบุคคลที่ประสบความสําเร็จในแตละอาชีพมาแนะแนวใหความรู ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เกื้อกูล ศรีสวัสดิ์ (2549, หนา 64-69) ไดศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน
โรงเรียนในโรงเรียนวัดวังศาลา สังกัดสํานักงานเขนพื้นที่การศึกษาเขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง (Deming Cycle) ในโรงเรียนวัดวังศาลา ดาน
กิจกรรมแนะแนว อยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนที่ในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงรายตาม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้คือ
ดานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งผูบริหารกําหนด กรอบงานอยางเปนระบบ
มีแผนงานโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในแผนปฏิบัติงาน จัดทําคูมือและแบบบันทึกกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน และ ควรนําระบบสารสนเทศใชในกิจกรรม
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของบริหารงานกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย
2. ควรมีการทําวิจัยเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาการบริหารงานดานอื่น ๆ ในโรงเรียน
3. ควรศึกษาความตองการของนักเรียนในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย

กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาคน คว า ดว ยตนเองฉบับ นี้ สํา เร็จ ลุล วงไดด วยความอนุเคราะห ใ หคํ าปรึก ษาและช วยแก ไ ข
ขอบกพรอง ตาง ๆ จาก ดร. ธิดาวัลย อุนกอง อาจารยที่ปรึกษา ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไข ตรวจทานความถูก
ตอง เรียบรอย และ ขอบกพรอง ตลอดถึงผูเชี่ยวชาญทุกทาน ในการพิจารณาเครื่องมือ ไดแก 1) ดร.อนวัช อุนกอง
ตําแหนงอํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ ) สพป.เชียงรายเขต 3 2)นาง
อนุรักษ บุตรสาร ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 3)นาย
มงคล ใบแสง ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝาย
บริหารงานทั่วไป จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ ผูวิจัย ขอขอบคุณเปนอยางสูง ไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวที่เปนกําลังใจ และขอกราบขอบคุณอาจารยหลักสูตร
ปริญญา การศึกษามหาบัณทิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทาน ขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อนนิสิต หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษาทุกทาน ที่ใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณที่ดี ในระหวางการศึกษา
ดวยดี
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พื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ.การเกษตรแหงประเทศไทย
เกื้อกูล ศรีสวัสดิ์. (2549). การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนในโรงเรียนวัดวังศาลา สังกัดสํานักงาน
เขนพื้นที่การศึกษาเขต 1.สารนิพนธ.มหาวิทยาลัยศิลปากร.กรุงเทพฯ
พฤฒยา เลิศมานพ. (2556).การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ของโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1. จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ,
กรุงเทพฯ
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สภาพการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOL IN PUSANG GROUP
UNDER PHAYAO PRIMARY EDUCATIONAL AREA OFFICE 2
พัชรา สมควร 1* และ น้ําฝน กันมา 2
9
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Patchara Somkuan1* and Numfon Gunma2
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการ และแนวทางการพั ฒ นาการ
บริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะยา เขต 2 ประชากร
ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและขาราชการครู กลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 20 คนขาราชการครู จํานวน 166 คน รวมทั้งสิ้น 186 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการบริหารวิชาการใน 8 ดานคือ ดาน
การบริ ห ารหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ด า นการบริ ห ารจั ด การเรี ย นรู ด า นการนิ เ ทศในสถานศึ ก ษา ด า นการวั ด ผล
ประเมินผล ดานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูและดานการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สถิ ติ ที่ใ ช ใ นการวิ เคราะห ข อ มู ล ได แ ก ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะยา
เขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการประกันคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด
รองลงมา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ดานการบริหารจัดการเรียนรู ดานการวัดผล
ประเมินผล ดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานนิเทศในสถานศึกษา สวนดานที่มีสภาพการบริหารวิชาการที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษา
2. แนวทางการพั ฒนาการบริ หารงานวิ ชาการกลุม โรงเรี ยนภู ซาง สั งกั ดสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพะยา เขต 2 ดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัดทําวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ดานการบริหารจัดการเรียนรู ครูผูสอนควรจัดทําหนวยการเรียนรู ดานการนิเทศในสถานศึกษา ควรมีการ
ประเมินอยางเปนระบบ ดานการวัดผลประเมินผลการเรียน ควรประชุมชี้แจงการประเมินใหสอดคลองกับหลักสูตร
และควรคํานึงถึงการวัดผลของความแตกตางระหวางบุคคล ดานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ควรสงเสริมครูอบรมพัฒนา
สื่อ นวัต กรรม ด านการวิจัย เพื่อ พัฒนาการศึ กษา ควรพัฒ นาความรูด านวิ จัย ดานการพัฒ นาแหลง เรีย นรู ควร
1
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มอบหมายใหครูผูรับผิดชอบในการดําเนินงานแหลงเรียนรูและ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ควรใหความรู
ความเขาใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในแกครู
คําสําคัญ: การบริหารวิช าการ

Abstract
The purposes of research were to study academic administration and development of academic
administration of school in Phusang group under Phayao primary education area office 2 The population of this
research were 20 school administrators and 166 teachers. A total of 186 persons. The instrument used for
collecting the data was rating scale questionnaire. Scope of the academic administration of the school is the
develop the corporate 8 Curriculum. There were Curriculum development , leaning process development, the
education supervision, The evaluation, Media innovation and technology for education, Research to improve the
quality of education, The development of learning resources and the quality assurance in education. The
statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation. The results showed that.
1. The results to study the academic administration and development of academic administration of
school in Phusang group under Phayao primary education area office 2, found that, was the high of level.
Considering was aspects found that the quality assurance in education was the highest level, The second was
The development of learning resources , Media innovation and technology for education, leaning process
development, The evaluation, Curriculum development, the education supervision, and the lowest was research
to improve the quality of education.
2. Guidelines for the development of Academic Administration of school in Phusang group under
Phayao primary education area office 2, There were Curriculum development, should be analysis of the Basic
Education Core Curriculum 2008. Leaning process development, teachers make learning Educational Levels. The
education supervision, should be evaluated systematically. The evaluation, should a meeting to assess
compliance with Curriculum. And should be considered a measure of the difference between the people. Media
innovation and technology for education, Teacher training should be encouraged to develop innovative media.
Research to improve the quality of education, should be development research knowledge .The development of
learning resources , Assigned to teachers in the learning center. And the quality assurance in education. The
cognitive approach to quality assurance to teachers.
Keywords: Academic administration

บทนํา
นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 การศึกษาขั้นพื้นฐานเปน
การศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติดังนั้นเพื่อใหการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบน
พื้นฐานของความเปนไทยใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตนมีความรูและทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสม
เปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูงขึ้นไปและการดํารงชีวิตในอนาคตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณพ.ศ. 2559 ดังนี้ เรงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม เรงปรับปรุงสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธกับ
เนื้อหา ทักษะและกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพและสภาพแวดลอมการเรียนรู เรงสรางระบบให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนองคกรที่แข็งแกรงและมีประสิทธิภาพเพื่อการใหบริการที่ดี มีความสามารถจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดเปนอยางดี เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนเรียนเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง
มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่
สามารถจั ด การเรี ย นการสอนได อ ย างมี คุ ณ ภาพและมาตรฐานระดับ สากล สร า งระบบการควบคุ ม การจั ด การ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีขอมูล สารสนเทศ และขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ
และมีนโยบายประเมินผลอยางเปนรูปธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559, หนา 1-2)
ในปจจุบันการวัดและประเมินผลนักเรียนที่มีหลายรูปแบบ หนวยงานที่วัดและประเมินผลนักเรีย น ไดแก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)หรือ สทศ.ที่ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
6 ตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)พ.ศ. 2548 หมวด 1 มาตรา 5
ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)” เรียกโดยยอว า
“สทศ.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา“National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)”
เรียกโดยยอวา “NIETS”มาตรา7 ใหสถาบันมีวัตถุประสงค เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
พัฒนาและใหบริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอยางตอเนื่องรวมทั้งเปนศูนยกลาง
ความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทย ยังไมถึงระดับมาตรฐานประเทศที่พัฒนาแลว ถึงแมจะมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ในชวง
ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพผูเรียนในระดับนานาชาติผลการประเมินผูเรียน
ระดับชาติ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในวิชาหลัก 5 รายวิชา ไดแก
ภาษาไทย คณิตศาสตรวิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีบางระดับชั้นในบางรายวิชาไดคะแนนเฉลี่ยสูง
กวา รอยละ 50 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558, หนา 10-11) สวนคาเฉลี่ยรวมทุกวิชาของการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของกลุมโรงเรียนภูซาง ในปการศึกษา
2557 มีคาเฉลี่ยรวมคือรอยละ 49.30 เมื่อเปรียบเทียบกับ ระดับเขตพื้นที่ รอยละ 47.42 ระดับสังกัด รอยละ 44.24
และระดับประเทศ รอยละ 45.74 ถึงแมจะมีคะแนนมากกวาทุกระดับแตคะแนนรวมยังไมถึงรอยละ 50 ตามเกณฑที่
ไดกําหนดไวของกลุมโรงเรียนภูซาง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กลุมนิเทศติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา 2558, หนา 26)
การบริหารวิชาการในโรงเรียนจึงถือวาเปนงานสําคัญของโรงเรียนที่จะสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพราะการบริหารวิชาการเปนการจัดกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให
ดีขึ้นตั้งแตการกําหนดนโยบาย การวางแผนการวางหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา
และวัดผลประเมินผลทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายทางการศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน เพื่อให
นักเรียนเปนพลเมืองที่ดี มีความรู มีคุณธรรม ดํารงชีวิตอยางมีความสุข สามารถประกอบอาชีพได และดํารงตนเปน
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พลเมืองที่ดี ชวยกันพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนา ของระบบสถานศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้นจะเห็นได
วาการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิภาพจะชวยสนับสนุนการศึกษาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหดียิ่งขึ้น ปจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการไดมีแนวทางในการบริหารวิชาการแกโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล เพื่อเปนการบริหารจัดการมีความ
คลองตัวขึ้นโดยมีแนวทางการบริหารวิชาการ ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา
32-33) จากคะแนนคาเฉลี่ยรวมการสอบระดับชาติ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของกลุมโรงเรียนภูซาง
มีคะแนนมากกวาทุกระดับ ไมวาจะเปน ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ แตคะแนนรวมยังไมถึงรอยละ 50
ตามเกณฑที่ไดกําหนดไวของกลุมโรงเรียนภูซาง ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซางใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึก ษาสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
(ตัวแปรตาม)

(ตัวแปรตน)
การบริหารงานวิชาการ
1. แนวคิดการบริหารงานวิชาการ
1.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
1.2 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ
1.3 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ
1.4 ทฤษฎีการบริหารงานวิชาการ
1.5 กระบวนการบริหารงานวิชาการ
1.6 ขอบขายงานวิชาการ
1.6.1 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
1.6.2 การบริหารจัดการเรียนรู
1.6.3 การนิเทศในสถานศึกษา
1.6.4 วัดผลประเมินผลการเรียน
1.6.5 สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
1.6.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
1.6.7 การพัฒนาแหลงเรียนรู
1.6.8 การประกันคุณภาพการศึกษา

- สภาพการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียน
ภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
1. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
2. การบริหารจัดการเรียนรู
3. การนิเทศในสถานศึกษา
4. วัดผลประเมินผลการเรียน
5. สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
6. การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
7. การพัฒนาแหลงเรียนรู
8. การประกันคุณภาพการศึกษา
- แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2
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วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยาเขต 2 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู กลุมโรงเรียนภูซาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 186 คน จําแนกเปนผูบริหาร
จํานวน 20 คน ขาราชการครู 166 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริ ห ารงานวิ ช าการ สัง กั ดสํ า นั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาพะเยาเขต 2 8 ดา น รวมทั้ง หมด 62 ข อ
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตอนที่ 3 แบบสอบถามความ
คิดเห็นแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ทั้ง
8 ดาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จ รูป โดยข อมู ลเกี่ย วกั บสถานภาพผู ตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโ ดยการแจกแจงความถี่แ ละหาคา รอ ยละ
(Percentage) ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ระดั บ ของสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 2 นั้น วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( µ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 พบวามีสภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีสภาพการ
บริหารงานวิชาการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
ดานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ดานการบริหารจัดการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลการเรียน ดานการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา ดานนิเทศในสถานศึกษา สวนดานที่มีสภาพการบริหารวิชาการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ การวิจัย
เพื่อพัฒนาดานการศึกษา โดยแตละดานสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1.1 ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด และมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณารายละเอียด พบวาสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
สถานศึกษามีการวางแผนประกันคุณภาพการศึกษาที่มีเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ อยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ สถานศึกษาประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ในระยะเวลาที่เหมาะสมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
1.2 ด านการวิจั ย เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา มี คา เฉลี่ย ต่ํ า ที่ สุด แต ค าเฉลี่ ยอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณารายละเอียด พบวาสถานศึกษากําหนดนโยบายและแนวทางการใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
และกระบวนการทํางานของนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษามีการวิเคราะห วิจัยเพื่อแกปญหาและ
พัฒนางานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สถานศึกษา
เผยแพรงานวิจัยกับบุคคล ชุมชน สถานศึกษาและหนวยงานอื่น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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2.1 แนวทางการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา คือ จัดทําวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 รองลงมา คือ ครูทุกคนมีสวนสวนในการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา ต่ําที่สุด คือ การวิเคราะหการประเมิน
ของหลักสูตรแกนกลางเพื่อปรับปรุงการใชหลักสูตรสถานศึกษา และแตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหสูตรของแตละชวง
ชั้น
2.2 แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู คือ ครูผูสอนจัดทําหนวยการเรียนรู รองลงมา คือ ศึกษา
สภาพปจจุบัน จัดกิจกรรมใหเปนไปตามหลักสูตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ สถานศึกษาสงเสริมใหครูไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ต่ําที่สุด คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 แนวทางการนิเทศในสถานศึกษา คือ ควรมีการประเมินอยางเปนระบบ รองลงมา คือ จัดปฏิทิน
ปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป เน น การนิ เทศแบบเป น กั ลยาณมิ ต ร กํ า หนดวัต ถุ ป ระสงค เป า หมายในการนิ เทศ และมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะครูในโรงเรียน ต่ําที่สุด คือ มีการนิเทศปละ 2 ครั้ง
2.4 แนวทางการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษา คือ ควรประชุมชี้แจงการประเมินใหสอดคลองกับ
หลักสูตร และควรคํานึงถึงการวัดผลของความแตกตางระหวางบุคคล รองลงมา คือ การจัดทําระเบียบการวัดผล
ประเมินผล และสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ต่ําที่สุด คือ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและใชแบบพิมพตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
2.5
แนวทางการจัดสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในสถานศึกษา คือ ควรสงเสริมครูอบรมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม รองลงมา คือสนับสนุนการใชสื่อเพื่อจัดการเรียนการสอน ต่ําที่สุด คือ รวมกันจัดทําสื่อในกลุมหรือสาระ
เดียวกันเพื่อใชรวมกัน
2.6 แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ควรพัฒนาความรูดานวิจัย รองลงมา คือ ใชการ
วิจัยเพื่อแกปญหาการเรียนรูของนักเรียน และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ต่ําที่สุดคือ มีรางวัลให
ครูผูทําวิจัยและสงเสริมใหเผยแพร
2.7 แนวทางการพัฒนาแหลงเรียนรู คือ ควรมอบหมายใหครูผูรับผิดชอบในการดําเนินงานแหลงเรียนรู
รองลงมา คือ ใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่ ต่ําที่สุด คือ มีการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู
2.8 แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ควรใหความรูความเขาใจแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในแกครู รองลงมา คือ ยึดหลักการประเมินโดยใช PDCA ต่ําที่สุด คือ เตรียมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ
ที่กําหนด

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีจํานวน 8 ดาน มีประเด็นที่สําคัญนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารงานวิชาการ ถือเปนงานที่สําคัญ
ที่ทําใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ใหบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาความสามารถ ทักษะชีวิตและการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ เอมิกา โตฉ่ํา (2551, หนา 116) ไดศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
พบวา การดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวม
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และรายดาน ปฏิบัติอยูในระดับมาก และ กิตติยา กาเร็ว (2555, หนา 59) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 พบวา สภาพการ
บริหารงานวิชาการโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนเดียวกับงานวิจัยของรัชชนก แจคํา (2556, หนา 106)
ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ นงคพร ติ๊บปาละ (2558, หนา 73) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย โรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สภาพการ
บริหารงานวิชาการโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานสภาพการบริหารงานวิชาการกลุม
โรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีจํานวน 8 ดาน พบวา ดานที่มีสภาพ
การบริหารงานวิชาการสูงสุดคือดานการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ วรางคณา
กูล (2556, หนา 81) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่องเพื่อสราง
ความมั่นใจไดวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด เชนเดียวกับงานวิจัยของตรัยรัตน เนมียะวงค (2556, หนา 122) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
ป จ จั ย การบริ ห ารวิ ช าการที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาอุ ด รเขต 3 พบว า ป จ จั ย การบริ ห ารวิ ช าการในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุดรเขต 3 ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงสุดลงมา คือ ดานการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อเปนการจัดระบบโครงสรางขององคกร กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมาย
ความสํ า เร็ จ ของสถานศึ ก ษา มี ก ารวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนการประเมินและพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง รองลงมา ดานการ
พัฒนาแหลงเรียนรู โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ งานวิจัยของสุกัญญา ประเสริฐ
สังข (2556, หนา 82) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมจุน 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากลุมจุน 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาการพัฒนาหลักสูตรและ
ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูอยูในสภาพการปฏิบัติมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การดําเนินงานพัฒนาแหลงเรียนรูของ
สถานศึกษา ไดแก การสํารวจแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่นการจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรู การจัด
เอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู ทั้งในและนอกสถานศึกษา การประเมินแหลงเรียนรู และการใชแหลงเรียนรูของ
สถานศึ ก ษา เพื่ อ ให เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู โ ดยเน น ประสบการณ ต รงและครอบคลุ ม ภู มิ ปญ ญาท อ งถิ่ น ดั ง นั้ น
สถานศึ ก ษาจํ า เป น ต อ งมี แ หล ง เรี ย นรู แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู อ ย า งพอเพี ย งและมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรมาภรณ อนุพันธ (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 2 ผลจากการศึกษาพบวา
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้คือ ดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และคาเฉลี่ยมากลําดับที่ 2 คือ ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะสภาพบริบทและสภาพภูมิศาสตรที่แตกตาง ทั้งนี้ผูบริหารตองสงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งใน
และนอกสถานศึก ษา ในการจั ดกระบวนการเรีย นรู ครอบคลุม ภูมิ ปญญาท องถิ่น และประสานความร วมมือ จาก
สถานศึกษาในเขตพื้นที่และหนวยงานอื่น สวนดานที่มีสภาพการบริหารวิชาการต่ําสุดคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาดาน
การศึกษาสอดคลองกับงานวิจัย ของ กิต ติย า กาเร็ ว (2555, หนา 59)ไดศึก ษาสภาพปญ หาและแนวทางการ
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บริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3
ประชากรที่ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้ง 8 เชนเดียวกัน และดานที่ต่ําสุดคือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาดาน
การศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ครูขาดการพัฒนาความรูดานการวิจัยที่ไมตอเนื่อง และควรสงเสริมใหครูใชผลการวิจัย
มาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสรางนวัตกรรมแกไขขอบกพรองของนักเรียน ขาดการประสานความรวมมือกับ
หนอยงานอื่น ในการวิเคราะห วิจัย และเผยแพรผลงานและสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรมาภรณ อนุพันธ (2556,
หนา 75) ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 2 ผลจากการศึกษาพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมาก จาก
การศึกษาทั้งหมด 7 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ขาดการกํากับ
ติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาในแตละกลุมสาระการเรียนรูในการใชกระบวนการวิจัยมาพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
เมื่อพิจารณาสภาพการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 ทั้ง 8 ดานมีประเด็นที่พิจารณาดังนี้
1.1 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายละเอียด
พบวาสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษามี
การวางแผนประกันคุณภาพการศึกษาที่มีเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ สถานศึกษาประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ในระยะเวลาที่เหมาะสมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ วรางคณากูล (2556, หนา
81) ระดับผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือดานการประกันคุณภาพการศึกษา เชนเดียวกัน
1.2 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวาสถานศึกษา
มีการสํารวจแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และในเขตพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ใกลเคียง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษาจัดทําและพัฒนาแหลงเรียนรู ในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นเพื่อใช
แหลงเรียนรูรวมกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่นมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดและมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ งานวิจัย
ของสุกัญญา ประเสริฐสังข (2556, หนา 82) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในกลุมจุน 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของครูตอ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมจุน 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา
การพัฒนาหลักสูตรและดานการพัฒนาแหลงเรียนรูอยูในสภาพการปฏิบัติมากที่สุด
1.3 ดานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวาสถานศึกษา
สงเสริมใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษามีการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีแกครูอยางเพียงพอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด สวนครูมีการศึกษา
คนควา วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดและมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม (2551, หนา 105) ไดทําการศึกษาสภาพบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปองทิพย ศิริวัฒน (2556, หนา 59) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการมีสวนรวมการบริหารงาน
วิชาการของครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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เชียงราย เขต 2มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอ ย ดังนี้ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษา
1.4 ดานการบริหารจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา ผูบริหาร
สงเสริมใหครูไดรับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมาสถานศึกษาจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด สวนสถานศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดและคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ เอมิกา โตฉ่ํา (2551, หนา 116-117) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
ดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบวา การดําเนินงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน ปฏิบัติ
อยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือดานพัฒนากระบวนการเรียนรู รองลงมาคือดานประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาและนอยที่สุดคือดานการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาและสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา ดวงเข็ม (2554, บทคัดยอ) ที่ไดวิจัยเรื่องสภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 พบวา ผูอํานวยการ
โรงเรียนและครูมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูระดับมาก ดานที่เปนอันดับ 1 คือ ดาน
การจัดการเรียนการสอนและสอดคลองกับงานวิจัยของ ฟองจันทร ทองคํา (2558, หนา 91) ไดศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือดานพัฒนาการเรียนรู
1.5 ดานการวัดผลประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวาสถานศึกษา
จัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษามีการวางแผนการจัดทําปฏิทินการวัดผลประเมินผลผูเรียนใหสอดคลองกับ
หลั ก สู ต รและเวลาเรี ย นมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก และค า เฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด คื อ สถานศึ ก ษามี ก ารนิ เ ทศติ ด ตาม
ตรวจสอบเอกสารการวัดผลประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมัย สมสงวน(2551,
หนา 14) ไดทําการวิจัยเรื่องความตองการและความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตาม
ทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่เลย เขต 1 พบวางานวัดและประเมินผล โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากเชนดวยกิตติยา กาเร็ว (2555, หนา 59) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการโดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูระดับมากและดานที่เปน
อันดับที่ 1 ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
1.6 ดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาไดสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสอดคลองกับสภาพทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมาสถานศึกษามีการวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อยูในระดับมากที่สุด
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุดและคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิราณี มะแอ (2554, หนา 64) ปจจัยที่
สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาณี โดยภาพรวมอยูใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา ดานที่อยูระดับสูงที่สุด คือดานหลักสูตรและดานกิจกรรมการเรียน
การสอน
1.7 ดานการนิเทศในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวาสถานศึกษา
มีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษาจัดใหผูรับการ
นิเทศมีสวนรวมในการวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ สถานศึกษา
มีการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับงานวิจัยของ นงคพร ติ๊บปาละ (2558) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาพรวม 6 ดาน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากที่สุด
1.8 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบวาสถานศึกษากําหนดนโยบายและแนวทางการใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและกระบวนการทํางาน
ของนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษามีการวิเคราะห วิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนางานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนสถานศึกษาเผยแพรงานวิจัยกับบุคคล ชุมชน สถานศึกษา
และหนวยงานอื่น มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดและคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติยา กาเร็ว (2555,
หน า 59) ได ศึก ษาสภาพป ญหาและแนวทางการบริห ารงานวิช าการโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ประชากรที่ อยูในระดับมาก ทั้ง 8 เชนเดียวกัน และดานที่
ต่ําสุดคือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษาและสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรมาภรณ อนุพันธ (2556, หนา 75)
ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กลุม 2 ผลจากการศึกษาพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมาก จากการศึกษา
ทั้งหมด 7 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2.1 แนวทางการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา คือ ควรมีการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ครูทุกคนมีสวนรวนในการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะหสถานศึกษาเพื่อจัดทําขอมูล
สารสนเทศ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและคานิยมที่พึงประสงค กําหนดโครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสมกับ
บริบท ศึกษาแนวทางการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่อนํามาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษารายละเอียดโครงสราง
ของหลักสูตร กําหนดสาระการเรียนรูและตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู แตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหสูตรของแตละชวง
ชั้น และวิเคราะหการประเมินของหลักสูตรแกนกลางเพื่อปรับปรุงการใชหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิไลวรรณ วรางคณากูล (2556, หนา 39-42)
2.2 แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู คือ ควรใหครูผูสอนจัดทําหนวยการเรียนรู ศึกษาสภาพ
ปจจุบัน จัดกิจกรรมใหเปนไปตามหลักสูตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จัดทําแผนการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตรและความสอดคลอง สนับสนุน นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู ประชุมเพื่อพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดโครงสรางเวลาตามหลักสูตรและ
กํา หนดตารางเรี ย น จั ด กิ จ กรรมทั้ ง ในและนอกสถานที่ จั ด ครูผู ส อนตามความรู ค วามสามารถของครู แ ต ล ะคน
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จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายเนนความแตกตางของบุคคล จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สอดคล อ งกั บ แนวทางของ หน ว ยศึ ก ษานิ เทศก สํ า นั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร (2554, หนา 8)
2.3 แนวทางการนิเทศในสถานศึกษา คือ ควรมีการประเมินอยางเปนระบบ จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจําป เนนการนิเทศแบบเปนกัลยาณมิตร กําหนดวัตถุประสงคเปาหมายในการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
คณะครูในโรงเรียน นําเสนอผลการนิเทศที่ประชุมครูตามชวงระยะเวลา มีการควบคุม กํากับ การนิเทศ นําผลการ
นิเทศไปปรับปรุงพัฒนา แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา การนิเทศแบบมีสวนรวม และควรมีการนิเทศ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง สอดคลองกับแนวทางของ หนวยศึกษานิเทศกสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2554, หนา
101)
2.4 แนวทางการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษา คือ ควรประชุมชี้แจงการประเมินใหสอดคลองกับ
หลักสูตร คํานึงถึงการวัดผลของความแตกตางระหวางบุคคล จัดทําระเบียนวัดผลประเมินผล สอดคลองกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด จัดทําปฏิทินวัดผลประเมินผลและนําผลมาวิเคราะห วัดผลประเมินผลอยางตอเนื่องและตัดสินผลการ
เรียน มีการประเมินตามสภาพจริงและหลากหลาย ควรมีการซอมเสริมนักเรียนที่เรียนรูชา และควรมีการกํากับ
ติดตาม ประเมินผลและใชแบบพิมพตางๆที่เกี่ยวของ สอดคลองกับแนวทางของ หนวยศึกษานิเทศกสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (2554, หนา 101)
2.5 แนวทางการจั ด สื่อ นวั ตกรรมเทคโนโลยีใ นสถานศึก ษา คื อ ควรสง เสริ มครูอ บรมพัฒ นาสื่ อ
นวั ต กรรม สนั บ สนุ น การใช สื่ อ เพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอน สอดคล อ งกั บ มาตรฐานชี้ วั ด และเนื้ อ หา พั ฒ นาสื่ อ ให
สอดคลองกับความตองการ จัดหาสื่อของจริงหรือวัสดุในทองถิ่น มีการประเมินผลการใชสื่อและนําผลที่ไดมาพัฒนา
ตอเนื่อง มีการจัดเก็บ ทําทะเบียนสื่อและซอมแซมบํารุงรักษา และควรรวมกันจัดทําสื่อในกลุมหรือสาระเดียวกันเพื่อ
ใชรวมกัน สอดคลองกับแนวทางของ หนวยศึกษานิเทศกสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2554, หนา 117)
2.6 แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ควรมีการพัฒนาความรูดานวิจัย ทําวิจัยในชั้น
เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน ใช ก ารวิ จั ย เพื่ อ แก ป ญ หาการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย น นํ า ผลวิ จั ย มาเผยแพร ใ น
สถานศึกษา แตงตั้งคณะทํางานที่ปรึกษาการทําวิจัยในโรงเรียน สงเสริมใหครูใชผลการวิจัยมาพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน ทําการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมแกไขขอบกพรองของนักเรียน และควรมีมีรางวัลใหครูผูทําวิจัยและสงเสริมให
เผยแพรผลงาน สอดคลองกับแนวทางของ พิสมัย สิมสีพิมพ (2552, หนา 52-53)
2.7 แนวทางการพัฒนาแหลงเรียนรู คือ ควรมีมอบหมายใหครูผูรับผิดชอบในการดําเนินงานแหลง
เรียนรู ปรับปรุงแหลงเรียนรูใหใชไดตลอดเวลา ใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่ สํารวจแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานที่ ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน สงเสริมแหลงเรียนรูที่เปนธรรมชาติ วางแผนการใชแหลงเรียนรู และมี
การมีการประเมินผลการใชแหลงเรียนรูสอดคลองกับแนวทางของ ขุนชัย ทุยเวียง (2551, หนา 25)
2.8 แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ควรมีรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ใหความรูความเขาใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในแกครู ยึดหลักการประเมินโดยใช PDCA ยึด
หลักการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ วางเปาหมายใหผลสัมฤทธิ์ของทุกดานใหดีขึ้น ตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ ใหครูแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกัน
คุณภาพภายใน และควรมีการเตรียมเอกสารหลักฐานตามเกณฑที่กําหนด สอดคลองแนวทางของ สํานักงานวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2549, หนา 3)
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ขอเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมาก จากการศึกษาทั้งหมด 8 ดาน
ดานการบริหารวิชาการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษา กลุมโรงเรียนภูซางควรดําเนินการ
รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรูดานการวิจัยเพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให กั บ สถานศึ ก ษา โดยการสร า งเครื อ ข า ยครู แ ละนั ก เรี ย น ให มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการวิจัยเปนสําคัญในการเรียนรู และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
2. กลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ควรสงเสริมสนับสนุน
ดานการบริหารวิชาการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษา โดยดําเนินการจัดอบรมใหความรู
ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาดานการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรู หรือจัดทําโครงการหองเรียน
คุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนใหดียิ่งขึ้นตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการเปรียบเทียบขนาดกลุมโรงเรียนตอการบริหารวิชาการที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
ในกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนตอการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่ส งผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซางสังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาอยางยิ่ง จาก ดร.น้ําฝน กันมา ที่
ปรึกษาคนควาดวยตัวเอง ที่ไดใหคําแนะนํา เสนอแนะและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแตตนจน
สําเร็จเรียบรอย ทําใหการศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูศึกษาคนควาขอขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณขอบคุณที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญซึ่งมากดวยความสามารถและประสบการณ
ในการทํางาน ประกอบดวย นายจํานงค จันแปงเงิน ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บานดอนตัน)
อําเภอภูซาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นายอดุลย ออนนวล ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแน) อําเภอเชียงคํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
และ ดร.สุนทร คลายอ่ํา อาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดใหความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
วิจัย
ขอขอบพระคุณ ผูบริหาร คณะครูในกลุมโรงเรียนภูซาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 ทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ทําใหการศึกษาคนควาดวยตัวเองในครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหการอบรมเลี้ยงดู ใหกําลังใจและเอาใจใสเปนอยางดี จึงสามารถฟนฝาอุปสรรค
ตางๆไปได
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คุณคาใดๆ ที่เกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ อันจะกอใหเกิดประโยชนแกวงการศึกษา ขอยก
คุณงามความดีใหแกคุณพอ คุณแม ครูอาจารย ทุกทานที่ใหคําแนะนําชวยเหลือ จนทําใหประสบผลสําเร็จ
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สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
STALE OF ACADEMIC AMINISTRATION OF SCHOOL NETWORK OF SANSALEE
SUB-DISTRICT, WIANG PA PAO DISTRICT, CHIANG RAI UNDER CHIANG RAI
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
วันวิสา ศรีสองเมือง 1* และ น้ําฝน กันมา 2
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Wanwisa Srisongmueang1* and Namfon Gunma 2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน และศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรที่ใชใน
การศึกษาจํานวน 97 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม มีระดับการบริหารงานวิชาการอยูใน
ระดั บมาก เมื่อ พิจ ารณาเปนรายด าน พบวา ดา นที่ มีระดับการบริห ารงานวิช าการมากที่ สุด คือ ดา นการวั ดผล
ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนดานที่มี
ระดับการบริหารงานวิชาการนอยที่สุด คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
พบวาโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน โดยโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการ
บริหารงานวิชาการมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก
3. ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สรุปไดดังนี้
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ควรใหหนวยงานตนสังกัดเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัดใหมี
สื่อทันที่ทันสมัยและเพียงพอกับจํานวนหองเรียน ควรสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
และหลากหลาย ควรสงเสริม ใหครูทําวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจัง ควรจัดใหมีการนิเทศอยาง
สม่ําเสมอ ควรสงเสริมใหมีการดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง
และควรจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
คําสําคัญ: การบริหารงานวิช าการ

Abstract
This research were to study 1) the level of the administration based on Thailand quality award 2) the
level of student The objectives of this study were to study the schools state and to compare the state on the
academic administration categorized by school sizes and to find out the suggestions on the academic
administration of the School Network of Sansalee Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai under Chiang
Rai Primary Educational Service Area Office 2. The population was 97 people. The research instruments were a
five-rating scales questionnaire. The statistics used were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The findings were as follows:
1. Regarding to the state on the academic administration of the School Network of Sansalee Subdistrict, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2, it was at
a high level in overall. When considering for each aspect based on the academic administration, it was found
that the evaluation and measurement and the process on the school results transfer was at a high level followed
by the school curriculum development whereas the research of the quality education was at the lowest level.
2. As for the comparison of the state on the academic administration of the School Network of Sansalee
Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2, it
indicated that the difference of the school sizes affected the different state of the school academic
administration. The mid-sized schools had higher academic administration than small –sized schools.
3. With regard to the suggestions on the academic administration of the School Network of Sansalee
Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2, the
suggestions were summarized as follows:
The authorities should take part in the assistance of the school curriculum development, providing
modern media and sufficient for each classroom, encouraging teachers to perform the measurement and
evaluation according to the actual situation and using a variety methods, promoting teachers to do research to
develop their teaching more seriously, arranging the supervision regularly, promoting the development of the
internal quality assurance and academic standards continuously, and arranging the appropriate environment
towards the use of media technology for education.
Keywords: Academic Administratio
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บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 4 วา
ดวย แนวการจัดการศึกษา มาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึ ก ษา ไว ว า “ให ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกระจายอํ า นาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง ด า นวิ ช าการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” ซึ่งการกระจายอํานาจทั้ง 4 ดานให
สถานศึกษาจัดบริหารและจัดการศึกษานั้น ดานวิชาการนับเปนดานที่เปนภาระที่สําคัญถือเปนหัวใจของการจัด
การศึกษา ดังที่อุทัย บุญประเสริญ (2540, หนา 25) กลาวไววางานวิชาการเปนงานที่สําคัญ เพราะถือวาเปนงานหลัก
ในการบริ หารสถานศึกษาและถือ เปน หัวใจของการจัดการศึ กษา รวมถึงเปนด านที่ มีการประเมิน มาตรฐานจาก
สํานักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา ชวยใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย มุงเนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีความรู ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค และภาวะสุขภาพตามจุดหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ
(สัมมา รธนิธย, 2553, หนา 99) จึงควรใหความสําคัญเปนอันดับแรกที่จะตองดําเนินการเพื่อพัฒนาคนใหเปนผูที่มี
คุณภาพ คนที่ดี มีสติปญญา มีความสามารถ และสามารถอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข
กลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี ไดเปรียบเทียบขอมูลผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 – 2557 เพื่อนําผลการประเมินใชวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ผลปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปการศึกษา 2555 – 2557 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน พบวา ผลการ
ทดสอบใน 5 สาระการเรียนรูหลัก ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50 ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของโรงเรียนได เพราะผล
การทดสอบดังกลาวเปนผลมาจากการจัดการศึกษากอนหนานี้ ทางกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลีจึงมีนโยบาย
เรงยกระดับผลสัมฤทธิ์คะแนน O-NET ประกอบกับตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561)
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนน
เฉลี่ยมากกวารอยละ 50
ปญหาดังกลาวทําใหมองเห็นวาการบริหารจัดการงานดานวิชาการภายในโรงเรียนยอมเปนสวนที่สําคัญใน
การสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนในโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น และเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการอันจะสงผลตอ
คุณภาพทางวิชาการตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียน
ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (2) เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน (3) เพื่อศึกษา
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ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรตน
ขนาดของโรงเรียนที่
ปฏิบัติงาน
1. ขนาดเล็ก
2. ขนาดกลาง

ตัวแปรตาม
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียน
ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 7 ดาน ดังนี้
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2. ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3. ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
5. ดานการนิเทศการศึกษา
6. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา
7. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

วิธีการศึกษา
การวิ จัยครั้ งนี้เป นการศึกษาสภาพการบริหารงานวิ ชาการโรงเรียนกลุมเครือข ายโรงเรีย นตําบลสันสลี
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรที่ใชใน
การศึกษา คือ บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 7 โรงเรียน จํานวนทั้งสิ้น 97 คน จําแนกเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน
11 คน และโรงเรี ย นขนาดกลาง จํ า นวน 86 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ จํานวน 54 ขอ ตอนที่ 3 แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรี ยนกลุม เครื อ ขา ยโรงเรี ย นตํ า บลสั นสลี อํ า เภอเวี ย งป า เป า จั ง หวั ด เชี ย งราย สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด (opened end questionnaire) การวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชความถี่และการ
หาคารอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย วิเคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน วิเคราะห
โดยใชคาเฉลี่ย ( µ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )วิเคราะห ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
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วิเคราะหโดยใชคาความถี่ของขอมูล (Frequency) และรอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปแบบคําบรรยาย และ
การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจําแนกตามขนาดของโรงเรียน วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( µ )

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม มีระดับการบริหารงานวิชาการอยูใน
ระดับมาก ดานที่มีระดับการบริหารงานวิชาการมากที่สุด คือ ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียน รองลงมาคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนดานที่มีระดับการบริหารงานวิชาการนอยที่สุด คือ
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
พบวาโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน โดยโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการ
บริหารงานวิชาการมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับการบริหารงานวิชาการ
แตกตางกันมากที่สุดคือ ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รองลงมาคือ ดานการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา สวนดานที่มีร ะดับ การบริห ารงานวิ ชาการแตกต างกั นนอ ยที่สุ ดคือ ดานการวิจัย เพื่อ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา
3. ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา
จั ง หวั ด เชี ย งราย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 พบว า ด า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา คือ ควรใหหนวยงานตนสังกัดเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดาน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา คือ ควรจัดใหมีสื่อทันที่ทันสมัยและเพียงพอกับจํานวนหองเรียน ดานการ
วัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน คือ ควรสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริงและหลากหลาย ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา คือ ควรสงเสริมใหครูทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจัง ดานการนิเทศการศึกษา คือ ควรจัดใหมีการนิเทศอยางสม่ําเสมอ ควรนําผล
การนิ เ ทศมาปรั บปรุ ง แก ไขเพื่ อ ใหเกิ ด ประโยชน ตอ การศึ กษา ด า นการพั ฒนาระบบประกั น คุณ ภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา คือ ควรสงเสริมใหมีการดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
อยางตอเนื่อง ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คือ ควรจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการใชสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สรุปผลการศึกษา
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม มีระดับการบริหารงานวิชาการอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ กัลยา
สวยงาม (2558, หนา 79 - 80) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) พบวา โดยภาพรวมมีสภาพ
การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ กาญจนา ธีมาธนนันท (2555, หนา 131
- 145) ไดศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี
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อําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงาน
วิชาการโดยภาพรวม อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ เลไลย กิตติวรรณ (2554, หนา 76 - 82)
ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานดานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําพูน เขต 1 พบวา โดยภาพรวมมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นที่นํามาอภิปรายในรายละเอียดดังนี้
1.1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหาร
และครู ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ถึ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา จั ด ทํ า โครงสร า งและสาระหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการการใชหลักสูตรอยางเหมาะสม
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ และรายงานผลการใชหลัก สูตร
ใหหนวยงานตนสังกัดทราบ ดังที่ ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2556, หนา 211-212) กลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรวาเปน
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาที่ ดํ า เนิ น อย า งต อ เนื่ อ งโดยการมี ส ว นร ว มตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรในชุมชน ซึ่งมีการดําเนินการตั้งแตการวางแผน การออกแบบ การจัดการเรียนรู
และประสบการณตาง ๆ รวมทั้งการนําหลักสูตร ไปใชและประเมินหลักสูตร เพื่อใหไดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน
จึงมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ นิชนันท ปะระวรรณา (2557, หนา 56) ไดศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง
เขต 3 พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผล
การศึกษาของ พลกฤษณ คําเมือง (2555, หนา 47) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบวา ในดานหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
1.2. ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การจัดการเรียนการสอน
นับวาเปนกิจกรรมที่สําคัญมากที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเปนการนําหลักสูตรสถานศึกษาสูการปฏิบัติ
(บันดล จันทกุล, 2552, หนา 23) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารไดดําเนินการดานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาและสงเสริมใหครูไดจัดทําแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดการ
เรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
ใชแหลงเรียนรูในการเรียนการสอน พัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน สงเสริมการพัฒนาความเปน
เลิศของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความพิการและดอยโอกาส จึงมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศราวัสดี สีใส (2556, หนา 60) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการที่
สง ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั กเรี ย นในสถานศึ กษา สัง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบวา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผล
การศึกษาของ ภาณุวัฒน กมล (2554, หนา 90) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับมาก
1.3. ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีกระบวนการในดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งการ
วัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ถือเปนองคประกอบสําคัญของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน เพื่อตรวจสอบและใหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนวา เกิดการเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
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หรือไม รวมทั้งจะชวยใหผูสอนทราบวาการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม หรือมีปญหา
อุปสรรคอยางไร เพื่อใชวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความ
เหมาะสมเปนเครื่องมือที่จะชวยใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม
เปาหมายของการจัดการศึกษาไดอยางดี จึงมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดังที่ วาสนา เพิ่มพูน (2542, หนา 293)
กลาววา การประเมินผลเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของการศึกษา เปนประบวนการที่ทําหนาที่ติดตามผล
การดําเนินการสอนของครู วาไดผลตามวัตถุประสงคที่วางไวเพียงใด หากมีขอบกพรองหรือปญหาใด ๆ ในการเรียน
การสอนก็จะไดหาทางปรับปรุงแกไขการสอนใหดีขึ้น การประเมินผลจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเพราะจะเปนสิ่งสะทอน
ถึงความกาวหนาวิชาการนั้น ๆ ซึ่งรวมทุกดาน จึงมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ จรรยา
ประพิณพงศา (2550, หนา 90) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวชิรวิทย จังหวัดเชียงใหม พบวา ดาน
งานวัดผลและประเมินผลมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ นวพรรณ แกวรวมวงศ
(2558, หนา 63 - 64) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 พบวา สภาพ
การบริหารงานวิชาการดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
1.4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสถานศึกษามีการกําหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูของ
นักเรียน และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานของครู พัฒนาครูและนักเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
สงเสริมใหครูศึกษาวิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู และเผยแพรผลงานการ
วิจัยใหกับสถานศึกษา บุคคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ ซึ่งการวิจัยถือไดวามีความสําคัญและเปนกระบวนการ
ที่จะชวยพัฒนาผูเรียน ทั้งทางตรงและทางออม ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการ
จัดการศึกษา มาตรา 30 บัญญัติวา “ใหส ถานศึกษาพัฒ นากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิท ธิภาพ รวมทั้ ง
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา” การวิจัยจึงเปน
เครื่องมือที่ผูบริหาร ครู และบุ คลากรทางการศึกษานํามาใชเพื่อแกปญหาและพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ตรงกับ
แนวคิดของทิศนา แขมมณี (อางถึงในกุลนาถ อัจฉริยะสงคราม, 2554, หนา 31) กลาวไววาการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการวิจัยที่มุงพัฒนาหรือแกปญหาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เพื่อแกปญหาที่เกิดในชั้นเรียนและขณะที่สอน นําผลที่คนพบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรูและพัฒนาสถานศึกษาไปสู
คุณภาพการศึกษาที่แทจริงและยั่งยืน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปรมาภรณ อนุพันธ (2556, หนา 82 - 83) ได
ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กลุม 2 พบวาดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ชุลีภรณ นวลนุช (2558, หนา 130 - 131) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กใน
อําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
1.5. ดานการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้ง นี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการ
กําหนดแผนและรูปแบบในการนิเทศภายในที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา ดําเนินการนิเทศภายใน
อยางตอเนื่องเปนระบบ ประเมินการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา ประสานงานกับเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา จึงมีการ
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ปฏิบัติอยูในระดับมาก ดังที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 261) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนการ
ชวยเหลือและความรวมมือกับครูและบุคคล ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยมีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนของครูและเพื่อเพิ่มคุณภาพของบทเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ธวัชชัย ธรรมคงทอง (2555, หนา 81) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาใน
อําเภอแกงหางแมว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา ดานการนิเทศภายใน
โรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ อภิญญา เจริญกิจ (2556, หนา 78) ได
ศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สัมพันธกับการทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดระยอง ดานนิเทศการศึกษา พบวาโดยรวมมี
สภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
1.6. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษา จัดโครงสรางการบริหาร
ที่เอื้อตอการพัฒนางานและการสรางระบบประกันคุณภาพภายใน จัดทําแผนสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยาง
จริงจังตอเนื่อง สนับสนุนใหครู ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และสรุปรายงานประจําปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานเสนอต อ หน ว ยงานต น สั ง กั ด และเผยแพร ต อ สาธารณชน จึ ง มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ มาก ดั ง ที่
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 มี ข อ กํ า หนดในมาตรา 48
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สอดคลองกับผลการศึกษาของ กุล
นาถ อัจฉริยะสงคราม (2554, หนา 118) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบวา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
และสอดคลองกับผลการศึกษาของนิชนันท ปะระวรรณา (2557, หนา 60) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 พบวา ดานการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
1.7. ด า นการพั ฒ นาและใช สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากสถานศึกษามีการวางแผนในการจัดหาและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนา
บุคลากรในดานสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประสานความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งสื่อ
เทคโนโลยี เพือ่ การศึกษาชวยสงเสริมสนับสนุนใหการจัดการเรียนรูบรรลุจุดมุงหมายและมีประสิทธิภาพ สื่อจะชวย
กระตุนและดึงดูดใหผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู และมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู อีกทั้งยังลดบทบาท
ของครู สงเสริมใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเขาใจและรวดเร็วขึ้น
ดังที่ จิติมา วรรณศรี (2557, หนา 72) ไดกลาววา การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่
สําคัญตอการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียนใหเกิดประสิทธิผลตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา จึงมีการปฏิบัติ
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อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ ภาณุวัฒน กมล (2554, หนา 92) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวาดานสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัลยา สวยงาม (2558, หนา 91) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยที่ 6
จังหวัดพะเยา) พบวา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
พบวา โดยภาพรวมและรายดานโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน โดยโรงเรียน
ขนาดกลาง มีสภาพการบริหารงานวิชาการมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กจะมี
ข อ จํ า กั ด หลายด า น ทั้ ง ในเรื่ อ งของการขาดแคลนทรั พ ยากร เพราะการจั ด สรรงบประมาณของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยืนอยูบนบรรทัดฐานของคาใชจายรายหัวจึงทําใหโรงเรียนไดรับการ
จัดสรร ไดไมเทาโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมาก การลงทุนดานคากอสรางอาคาร คาครุภัณฑ การจัดหาวัสดุสื่อตาง
ๆ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่ไมเพียงพอ ในการใชงาน อัตราสวนนักเรียนตอครูไมเพียงพอ และในบางแหงอาจ
มีขอจํากัดในดานพื้นที่ ทําใหการบริหารงาน มีลักษณะแตกตางจากโรงเรียนที่มีขนาดใหญกวา ขนาดของโรงเรียนจึง
เปนปจจัยที่สะทอนใหเห็นสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ตางกัน โดยโรงเรียนที่มีขนาดใหญกวายอมจะมี
ความพรอมในการจัดสภาพโรงเรียน และการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีกวาโรงเรียนขนาด
เล็ก สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศศิธร พรพิทักษกุล (2556, หนา 128 - 129) ไดศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามขนาด
โรงเรียน พบวา โรงเรียนที่มีขนาดใหญมีคาเฉลี่ยสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามลําดับ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และสอดคลองกับผลการศึกษาของปรมาภรณ อนุพันธ (2556, หนา 78 – 79) ไดศึกษาและเปรียบเทียบ
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 2
จําแนกตามขนาดของโรงเรียนวา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปา
เปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นที่
นํามาอภิปรายในรายละเอียดดังนี้
3.1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือ ควรหนวยงานตนสังกัดเขามามีสวนรวมในการใหความ
ชวยเหลือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และการปรังปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาควรทําอยางเปนระบบขั้นตอน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ณัฏยา คุมคํา (2557, หนา 69 70) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในศูนยเครือขายการศึกษาตําบลตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 4 พบว า ด านการพัฒ นาหลัก สู ตรสถานศึ กษา ควรมีก ารประชุ มคณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมใหมากที่สุด เพื่อสรางความตระหนักรวมกัน
ศึกษาวิ เคราะหหลักสู ตรแกนกลางเพื่อนํามาสูการจัดทําหลักสูตรสถานศึ กษาให มีความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนซึ่งจะสงผลโดยตรงตอนักเรียนใหเกิดการเรียนรูตรงตามที่หลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดไว
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3.2. ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา คือ ควรจัดใหมีสื่อทันที่ทันสมัยและเพียงพอกับ
จํานวนหองเรียน ควรสงเสริมใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และควรจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรัญญา ไชยวงค (2555, หนา 84) ไดศึกษาการ
บริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของกลุม
เครือขายสถานศึกษาแมสุก อ.แจหม จ.ลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 พบวา
ดานการจัดการเรียนการสอน ควรมีการประชุ มคณะครู เกี่ยวกั บการจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอน ให ครูศึกษา
มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร และสรางเครื่องมือ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่กําหนดไวรวมกันวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยนําปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียนมาทําวิจัยเพื่อหาแนวทาง สรางนวัตกรรม เทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลายและมี
ความเหมาะสม สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนทักษะการคิด วิเคราะห ใช
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใชสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม
3.3. ด า นการวั ด ผล ประเมิ น ผล และดํ า เนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย น คื อ ควรส ง เสริ ม ให ค รู
ดําเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลาย และควรมีการจัดอบรมครูเพื่อใหมีความรูความเขาใจ
ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลตามสภาพจริง สอดคลองกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 38)
ในขั้นตอนการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ควรสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการ
เรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน และยังสอดคลองกับ
แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, หนา 18-20) ไดกลาวถึงแนวทางการดําเนินงาน
การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ควรเลือกวิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินอยาง
หลากหลาย เนนการประเมินสภาพจริง ครอบคลุมสาระและเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน
3.4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา คือ ควรสงเสริมใหครูทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจัง และควรสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการวิจัย สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ กุลนาถ อัจฉริยะสงคราม (2554, หนา 119) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 2 พบว า ด า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สถานศึกษาควรจัดใหมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ มีการวัดผลและประเมินผลผูเรียนหลังการวิจัย
ตลอดจนสถานศึกษาควรมีทุนสนับสนุนใหบุคลากรในการจัดทําการวิจัย และใหบุคลากรไดเขาอบรมเกี่ยวกับการทํา
วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นและให ค วามช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในสถานศึ ก ษา และยั ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 35) ที่กําหนดแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาโดยสงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู
3.5. ด านการนิ เทศการศึกษา คื อ ควรจั ดให มีการนิเทศอยางสม่ํา เสมอ ควรนํ าผลการนิเทศมา
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดประโยชนตอการศึกษา และควรลดภาระหนาที่ของผูบริหารเพื่อใหมีเวลาในการดําเนินการ
นิเทศการศึกษา ไดอยางเต็มที่ สอดคลองกับผลการศึกษาของ ณัฏยา คุมคํา (2557, หนา 118) ไดศึกษาการ
บริหารงานวิชาการที่สงผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปที่ 6 ของโรงเรียนในศูนย เครื อข ายการศึกษาตํา บลตับเตา 2 สังกั ดสํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการรายงานผลการนิเทศและประเมินผล
ที่เกิดขึ้นเพื่อหาขอบกพรองและแนวทางแกไข ปรับปรุงจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยาง
- Proceedings -

1436

3.6. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา คือ ควรสงเสริมใหมีการ
ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง และใหครูไดมีความรูความเขาใจ
ในแนวทางระบบประกันคุณภาพภายในมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ กุลนาถ อัจฉริยะสงคราม (2554,
หนา 118) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุ โลก เขต 2 พบวา ดา นการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา สถานศึก ษาตองจัด ใหมี การประกั นคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา โดยใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของทุกฝา ยไดมีสวนรวม ในการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาดวย และยังสอดคลอ งกับแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, หนา 35-36) ในแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษาดาน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ควรสรางความตระหนัก เสริมสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3.7. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คือ ควรจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอ
การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และควรสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนาและจัดหาสื่อเทคโนโลยี
การศึกษา สอดคลองกับ Newby (อางในจิติมา วรรณศรี, 2557, หนา 64) ในการเลือกใชสื่อประเภทตาง ๆ ให
เหมาะสมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน พิจารณาจากองคประกอบ 3 ประการ ไดแก ผูเรียน สภาพแวดลอมใน
การเรียนรู และเนื้อหาที่จะใหผูเรียนไดเรียนรู ทั้งสามองคประกอบนี้จะเปนสภาพการณหรือบริบทของชั้นเรียนที่จะ
นําไปสูการออกแบบวิธีการสอน/วิธีการจัดการเรียนรู และสืบเนื่องไปสูการกําหนดประเภทของสื่อ วัสดุอุปกรณที่จะใช
ประกอบกิจกรรมการสอน/การจัดการเรียนรู ดังนั้นในการจะเลือกใชสื่อ ซึ่งครูตองพิจารณาจากหลายองคประกอบ
ทั้งดานตัวผูเรียน ความถนัดความสนใจในการเลือกเรียนของผูเรียน เนื้อหาที่เรียนรู สภาพแวดลอมความพรอมดาน
สื่อ วัสดุอุปกรณของสถานศึกษา ซึ่งจะนําไปสูวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการกําหนดประเภทของสื่อที่ควร
เลือกใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดงายและรวดเร็วขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรรวมกันกําหนดความตองการในการรับการนิเทศ
หรือกํากับ ติดตาม สรางความเขาใจและทัศนคติเกี่ยวกับการนิเทศ กําหนดขอตกลงเพื่อการขับเคลื่อนการนิเทศ
ติดตามรวมกัน และมีแผนการดําเนินการอยางชัดเจนเปนรูปธรรม โดยผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการใหมีการ
นิเทศ ติดตาม อยางเปนระบบ ครบวงจร อยางตอเนื่องและครอบคลุมเพื่อนําผลจากการกํากับ ติดตาม ดูแลคุณภาพ
นั้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตาม ความ
เหมาะสม โดยจั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ ความสนใจ ความถนั ด ของผู เรี ย น ตลอดจนผู ที่ มี
ความสามารถพิเศษและผูที่มีความบกพรองหรือดอยโอกาส
3. ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาควรจัดใหมีการเทียบโอน
ความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการ โดยยึดหลักความเปนธรรมโปรงใสและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และ
คํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สถานศึกษาควรพัฒนานักเรียนใหมีความรู
เกี่ย วกั บกระบวนการวิจั ยเปน สํา คัญ ในการเรีย นรู เนื่อ งจากการวิจั ยในชั้ นเรีย นช วยแก ปญ หาในการเรีย นรู และ
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พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของผูเรียน ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหสามารถเรียนรูไดดียิ่งขึ้น มีความเขาใจ
ในเนื้อหาหรือมีทักษะในการปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน สงผลตอ
คุณภาพของผูเรียนตามเปาหมายของการจัดการศึกษา
5. ด า นการนิ เ ทศการศึ ก ษา สถานศึ ก ษาควรมี ก ารพั ฒ นาระบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา ศึ ก ษา
สถานการณโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเชื่อมโยงกับองคความรูและประสบการณเดิม ปรับปรุง พัฒนาองค
ความรูใหมอยางตอเนื่องจนเกิดผลดีตอการจัดประสบการณเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวาง
ครู กลุมสาระ สถานศึกษาหรือสถาบันอื่นๆ รวมทั้งการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนใหดําเนินการอยางราบรื่นเรียบรอยและมีผลสัมฤทธิ์สูง
6. ดานการพั ฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาควรมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและความตองการของชุมชน โดย
การมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย มีการติดตามตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เพื่อนําไปใชใน
การปรับปรุงพัฒนาและเตรียมการรับการติดตามตรวจสอบจากหนวยงานตนสังกัด
7. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรมีการนิเทศ ติดตาม แกไข ปรับปรุง
วิธีการจัดหา ผลิต ใช และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเปนไปตามแผนหรือกําหนดวิธีการดําเนินงาน
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กํากับการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช
และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และนําผลการประเมินมาใชในการเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพของการดําเนินงานการศึกษาอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น ในด า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
สถานศึกษา
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ใน
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความ
อนุเคราะห จาก ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ ผูอํานวยการโรงเรียน ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32
(บานสาขันหอม) นายบุญสง นาละออง ผูอํานวยการโรงเรียน ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแมทะวิทยา นายธีรพล
เกียรติเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียน ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานปาตึง ดร.สันติ บูรณะชาติ และดร.สุนทร คลาย
อ่ํา อาจารย วิท ยาลัย การศึ ก ษา มหาวิ ทยาลัย พะเยา ที่ไ ด กรุ ณ าให คํ าแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแก ไ ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย จนทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
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ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียง
ปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูล ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
สอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
The condition of academic administration of the school by the broject
development in teaching of secondary teacher bin Chiangrai Subdivision 4
under the Secondary Education Service Area office 36
อัษฎาพงศ เวียงสี่ 1* และ โสภา อํานวยรัตน2
13

Autsadapong Wiangsee1* and Sopa Amnuayrat2
บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึก ษา เขต 36 ประชากรที่ ใชใ นการวิจั ยครั้ง นี้ ไดแก ครู กลุม ยอยที่ 4 สั งกัด สํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 11 โรงเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1986 อางอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 43)รวมทั้งสิ้น205
คนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating
scale) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คําสําคัญ: สภาพปญหา การบริหารงานวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอน

Abstract
The Independent study purpose is to study. The problem and achievement of the school by the broject
development in teaching of secondary teacher bin Chiangrai Subdivision 4 under the Secondary Education
Service Area office 36 from 11 school. Choose for the sample 205 teachers form Krejcie and Morgan table. The
instrument comprised the rating scale questionnaire. Data analysis by mathematic statistic, Percentage,
arithmetic mean and standard deviation.
Keywords: Problems of state, Academic Administration, The development of teaching
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บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไม
นอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
, 2551, หนา 1) ในการนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กําหนดความมุงหมายของการจัดการศึกษาวาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติป ญญา ความรู และคุ ณธรรมมี จริ ยธรรมและวั ฒนธรรมในการดํ ารงชี วิต สามารถอยู รว มกั บผู อื่น ได อย างมี
ความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545ข, หนา 5)ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนา
คุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา
อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง แนวการพัฒนาคน
ดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู
พื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมี
คุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หนา 3)
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนต่ํากวารอยละ 50 ทุกรายวิชา ยกเวนรายวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา เมื่อนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไปเปรียบเทียบกับคะแนนในปการศึกษาที่ผานมา ตั้งแตปพุทธศักราช 2554 ทําใหทราบ
วาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 เพิ่มขึ้นเปนลําดับขั้น แสดงใหเห็นวาโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย
สามารถเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนัก เรี ยนระชั้น มัธ ยมศึก ษาปที่ 3 และนั กเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 6 ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 4 ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย สําเร็จ
ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการ (กลุ ม นิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2558, 165–191)
จากสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 4 ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดเชียงราย ดังที่กลาวมานั้น สามารถสรุปไดวา กระบวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษามีหลักสําคัญอยู
ที่การพัฒนาคุณภาพดานวิชาการ ซึ่งจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในดานวิชาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
สอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายดังนั้นผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปญหาและความสัมฤทธิ์ผล
ของการบริหารงานวิชาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุมยอยที่ 4 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลของการ
วิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาความสัมฤทธิ์ผลของการบริหารงานวิชาการตามโครงการ
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พัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4ใหมีความสอดคลองกับบริบทของ
ผูเรียน และโรงเรียนแตละโรงเรียนในการพัฒนางานวิชาการตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของ
ครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ

ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ

ขอบขายการบริหารงานวิชาการ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

การบริหารงานวิชาการตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคล (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546, หนา 12)
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. ดานการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของ
ครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครั้งนี้ผูศึกษา
จะดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครู จํานวน 437 คน ในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 4 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2558 จํานวน 11 โรงเรียน รวมประชากรที่ใชใน
การศึกษาทั้งสิ้น 437คน และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของครู จากตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and
Morgan, 1986 อางอิงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 43) ไดกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของ
ครูจํานวนทั้งสิ้น 205 คน
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การพัฒนาและการสรางเครื่องมือ
ผู ศึ ก ษาได ดํ า เนิ น การสร า งเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยมี ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนดั ง ต อ ไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารตําราแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ ดานการ
วางแผนงานดานวิชาการเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามสภาพป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการ ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป น แบบมาตรตราส ว น
ประมาณคา (Rating scale) ดวยเทคนิคการจัดแบบลิเคิรท (Likert)(ศิริชัย พงษวิชัย, 2551, หนา 167) มีขอใหเลือก 5
ระดับ โดยมีเกณฑการแบงความหมาย ดังนี้
5
หมายถึง
สภาพการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
สภาพการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก
3
หมายถึง
สภาพการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
สภาพการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย
1
หมายถึง
สภาพการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยที่สุด
สําหรับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (ชูศรี วงครัตน, 2553, หนา 69) กําหนดเกณฑไวดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง4.50 – 5.00
หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง3.50 – 4.49
หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการในระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง2.50– 3.49
หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง1.50 – 2.49
หมายถึงสภาพการบริหารงานวิชาการในระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง1.00 - 1.49
หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการในระดับนอยที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของ
เนื้อหา ความถูกตองเหมาะสมของภาษา และความครอบคลุมทางเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง และ
ความครอบคลุมของเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง(Indexof Item objective: IOC)
ขั้นตอนที่ 4นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข เสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
ขั้นตอนที่ 5 นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไปดําเนินการจัดพิมพเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัยเปนแบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 แบงออกเปน3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ อายุ ประสบการณในการ
ทํางาน และวุฒิการศึกษา
ตอนที่ 2แบบสอบถามสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ดวยเทคนิคของลิเคิรท (Likert)(ศิริชัย พงษวิชัย, 2551, หนา 167) มีใหเลือก 5 ระดับ
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ตอนที่ 3แบบสอบถามปลายเปด เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะ การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
การสรางและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารตําราแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร งานวิชาการ ดานการวางแผน
งานดานวิชาการเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของเนื้อหา ความ
ถูกตองเหมาะสมของภาษา และความครอบคลุมทางเนื้อหา
3. นําแบบสอบถามที่ปรับ ปรุง แลวไปใหผู เชี่ย วชาญจํานวน 3 ทา น ตรวจสอบความถูก ตอง และความ
ครอบคลุมของเนื้อหา(Content Validity โดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดานการบริหารการศึกษา และ
ประสบการณดานการประเมินโครงการ)โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของคําถาม (Index of Item objective: IOC)
ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ดังนี้
3.1 นายณรงค เรืองวิลัย ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐาน ชํานาญการ โรงเรียนหวยซอ
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3.2 นางสาววรางคจนา เนตรธิยา ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการโรงเรียน หวยซอวิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3.3 ดร.สันติ บูรณะชาติตําแหนง อาจารย วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
4. นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข เสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและ
จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณโดยผลการคํานวณคา IOC ≥ .5 ขึ้นไปโดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองกับกลุมทดลองที่ไมใชประชากรใน
การวิจัย จํานวน 30 คน ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม จังหวัดเชียงรายเพื่อหาความเชื่อมั่น(Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach is Alpha Coefficent)ไดคา 0.97
5. นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไปดําเนินการจัดพิมพเปนแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. ผูศึกษาขออนุมัติจัดทําหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูบริหารสถานศึกษาใน
กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
2. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลดวยตนเองโดยการแจกและเก็บแบบสอบถามใหคณะผูบริหารสถานศึกษาและ
คณะครูผูสอนในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
จํานวน 11 โรงเรียน
3. ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามและทําการวิเคราะหขอมูลตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ (Freqency) และหาคา
รอยละ (Percentage)
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�)และสวนเบี่ยงเบน
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาการการบริหารงานวิชาการโดยการหาคาเฉลี่ย (𝒙
มาตรฐาน (S.D.) แลว นํ า เสนอผลการวิ เคราะห ข อ มู ล เปน ตารางประกอบคํ า บรรยายข อ มู ลเกี่ ย วกั บ ป ญ หาและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความสัมฤทธิ์ผลของการบริหารงานวิชาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู
มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด เชี ย งรายมาวิ เ คราะห เ นื้ อ หาจากผู ต อบแบบสอบถามที่ ใ ห ค วามเห็ น โดยอาศั ย หลั ก ความ
สอดคลองความเปนเหตุเปนผลและประมวลแลวสรุปเปนความเรียงโดยใชความถี่ประกอบการบรรยาย
3. นําวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยการสังเคราะห
เนื้อหาแลวนําเสนอขอมูลเปนความเรียง

ผลการศึกษา
ในภาพรวม คาเฉลี่ยรวมของสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูในระดับนอย
(x�=2.01) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(x�=2.04) และดานการพัฒนาแหลงเรียนรู(x�=2.04) ซึ่งอยูในระดับนอย รองลงมา คือ ดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู(𝑥̅ =2.01) และดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา(x�=2.01) ซึ่งอยูในระดับนอย สวน
ดานที่มี คาเฉลี่ยต่ําสุ ด คือ ดานการพัฒ นาหลัก สูตรสถานศึ กษา (x�=1.97) ซึ่ง อยูในระดับน อยในด านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย (x�=1.97)เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ โรงเรี ย นมี ก ารเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาสาระของรายวิ ช าที่ ส อดคล อ งสภาพป ญ หา ความต อ งการของผู เรี ย น
ผูปกครอง ชุมชน(x�=2.14)ซึ่งอยูในระดับนอย รองลงมา คือ โรงเรียนมีการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน และบริหารจัดการ การใชหลักสูตรใหเหมาะสม(x� = 2.10) ซึ่งอยูในระดับนอย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
โรงเรียนจัดใหมีวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ(x�=1.87)
ซึ่งอยูในระดับนอย ในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามทัศนะของครูผูสอน พบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย
พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนน
การนิเทศที่รวมกันหรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม (x�=2.13) ซึ่งอยูในระดับนอย รองลงมา คือโรงเรียนไดจัด
กระบวนการเรียนรู สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียนรายบุคคล และเนนการนําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันนักเรียน (x�=2.11) ซึ่งอยูในระดับนอย และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกโรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนใหจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งใช
การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู(x�=1.87)ซึ่งอยูในระดับนอยในดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน พบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนไดจัดใหมี
การประเมินผลการเรียนทุกชวงชั้นและจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่มีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน(x�= 2.07) ซึ่งอยู
ในระดับนอย รองลงมา คือ โรงเรียนมีการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณผลการเรียนและอนุมัติผลการ
เรียน (𝑥̅ =2.00) และโรงเรียนมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล (𝑥̅ = 2.00) ซึ่งอยูในระดับนอย สวนขอ
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกโรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการวัดผล ประเมินผล
เทียบโอนผลการเรียน (𝑥̅ =1.86) ซึ่งอยูในระดับนอย ในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบวาในภาพรวม
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อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
โดยจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน(𝑥̅ = 2.24) ซื่ออยูในระดับนอย
รองลงมา ไดแกโรงเรียนไดประสานความรวมมือ กับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา(𝑥̅ = 2.10) ซื่งอ
ยูในระดับนอย และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก โรงเรียนมีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป
และสรุปรายงานประจําป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(𝑥̅ = 1.84) ซึ่งอยูในระดับนอย
ในดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย พิจารณาเปนรายขอ
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(𝑥̅ = 2.17) ซึ่งอยูในระดับนอย รองลงมา คือโรงเรียนมีการประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอยูเสมอ (𝑥̅ = 2.14) ซึ่งอยูในระดับนอย และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก โรงเรียนมี
การศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน (𝑥̅ = 1.80)ซึ่งอยูในระดับ
นอยในดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวาในภาพรวมมีอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับติดตามและปรับปรุงการใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง(x�= 2.14) ซึ่งอยูในระดับนอย รองลงมา คือ โรงเรียนมีการสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีอยูทั้งในสถานศึกษา และชุมชน(x� = 2.10)และโรงเรียนไดมีการเผยแพรแหลงเรียนรูแก
ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หรือ หนวยงานตางๆ(x� = 2.10) ซึ่งอยูในระดับนอย สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด
ไดแก โรงเรียนมีการจัดระบบแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู(x� = 1.91) ซึ่งอยูในระดับนอย

สรุปผลการศึกษา

ผูศึกษานําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหโดยใชความถี่, รอยละ, คาเฉลี่ยเลขคณิตของกลุมตัวอยาง และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุมตัวอยางไดผลสรุปดังนี้สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามดานอายุ ซึ่งสวนใหญ อายุ
ระหวาง 30 – 40 ป คิดเปนรอยละ 46.83รองลงมาอายุระหวาง41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 23.41 และชวงอายุต่ําสุด
ระหวาง 21 – 30 คิดเปนรอยละ 6.83ดานประสบการณในการทํางาน สูงสุดมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 30.24
รองลงมา 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 29.75และประสบการณในการทํางานต่ําสุด 1 -5 ป คิดเปนรอยละ 6.28 ดานวุฒิ
การศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 50.24และต่ําสุด คือ ปริญญาโท หรือเทียบเทา คิดเปน
รอยละ 49.75
2. ผลการศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จํานวน 6 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับนอยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ซึ่งอยูในระดับนอย รองลงมา คือ ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งอยูในระดับนอย สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งอยูในระดับนอย
2.1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับนอยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคลองสภาพปญหา ความ
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ตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนซึ่งอยูในระดับนอย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนจัดใหมีวิชาตาง ๆ
ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งอยูในระดับนอย
2.2. ดานการพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู ตามทั ศนะของครูผูส อน พบวา ในภาพรวมอยูใ นระดับ นอ ย
พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนน
การนิเทศที่รวมกันหรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งอยูในระดับนอย และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกโรงเรียนมีการ
สงเสริมสนับสนุนใหจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมี
ความรอบรู รวมทั้งใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ซึ่งอยูในระดับนอย
2.3. ดานการวัด ผล ประเมินผล และเทีย บโอนผลการเรี ยน พบวา ในภาพรวมอยูใ นระดั บนอย เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนไดจัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงชั้นและจัดใหมีการ
ซอมเสริมกรณีที่มีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมินซึ่งอยูในระดับนอย สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือโรงเรียนแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน ซึ่งอยูในระดับนอย
2.4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอ
การพั ฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในซึ่ งอยูใ นระดั บนอ ย และขอที่ มีคาเฉลี่ยต่ํ าสุด ไดแก โรงเรียนมีการจัดทํ า
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป และสรุปรายงานประจําป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยูในระดับนอย
2.5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย
พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการ
พัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งอยูในระดับนอย และคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนมีการศึกษา
วิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอยูในระดับนอย
2.6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวาในภาพรวมมีอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูง สุด ไดแก โรงเรียนมี การนิเทศ กํากับติดตามและปรับปรุงการใชแ หลงเรียนรู ภายในสถานศึกษาและ
ภายนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ซึ่งอยูในระดับนอย สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก โรงเรียนมีการจัดระบบแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู ซึ่งอยูในระดับนอย
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
สอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36มี
ประเด็นที่นาสนใจที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สภาพป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการสอนของครู
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา จะเห็นวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึก ษาในจัง หวัดเชียงราย ในหัวขอ โรงเรียนได
เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาใหหลากหลายและลึกซึ้งมากขึ้น สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ มีระดับของสภาพ
ป ญ หาอยู ใ นระดั บ น อ ยที่ สุ ด รองลงมา คื อ หั ว ข อ โรงเรี ย นจั ด ให มี วิ ช าต า งๆ ครบถ ว นตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และลําดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม และ
- Proceedings -

1449

ประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวม
ของทุกฝาย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ โรงเรียนมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่
สอดคลองสภาพปญหา ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4
สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึ กษา เขต 36 ในด านการพั ฒนาหลั กสู ตรสถานศึ กษาตามทั ศนะของ
ครูผูสอน คือ หัวขอ โรงเรียนมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคลองสภาพปญหา ความตองการของ
ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หนา 62)คํานึงถึงเนื้อหาสาระที่มีประกอบอยูในหลักสูตรวิธีจัด
แผนการเรียนรูจะตองคํานึงถึงผูเรียนใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดความสนใจความสามารถจากการ
ปฏิบัติโรงเรียนมักจัดแผนการเรียนรูโดยคํานึงถึงความสนใจและสามารถควบคูไปกับการคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู
สําหรับปญหา คือ หลักสูตรยังไมเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนและไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และชุมชน ครูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ครูขาดความรูความเขาใจเรื่อง
การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช การจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมยังไมหลากหลายหลักสูตรไมไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเนื่องใหเปนปจจุบัน กระบวนการนําหลักสูตรไปใชยังไมมีประสิทธิภาพ และขาดการนิเทศติดตามการ
ใชหลักสูตรอยางเปนระบบผูวิจัยเห็นวา ปญหาดานการพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 อาจมาจาก ประสบการณในการสอนของครูมีนอย ซึ่งพบวา สวนใหญ มีประสบการณในการสอนเพียง 1-5 ป
และยังไมไดรับการอบรมในดานการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง จึงทําใหเกิดปญหาดังกลาว
ส ว นแนวทางการแก ป ญ หา ควรมี ก ารศึ ก ษาสภาพความต อ งการของผู เ รี ย นและชุ ม ชนรวมถึ ง สถาน
ประกอบการที่อยูในชุมชนเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่นและสาระเพิ่มเติม จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใชแกครู ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ มีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ใหเปนปจจุบัน อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้งและสงเสริมใหครูจัดทําหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
ใหหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนมีการนิเทศ กํากับ และติดตามการนําหลักสูตรไป
ใชมีการวิจัยประเมินผลการใชหลักสูตร สอดคลองกับงานวิจัยของ ผจญ กุณา (2540, หนา 68) ไดทําการวิจัยเรื่อง
สภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันดารสังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอเมืองเชียงราย พบวา
โรงเรียนควรมีการปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น โดยเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมมากที่สุด และควรมี
การประเมินผลการใชหลักสูตรหรือหาขอบกพรองเพื่อพัฒนา ปรับปรุงทองถิ่นอยูเสมอ โดยยึดมาตรฐานการเรียนรูที่
สถานศึกษากําหนดเปนสําคัญ
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
สภาพป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการสอนของครู
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ในดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ตามทัศนะของครู คือ หัวขอโรงเรียนไดนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และ หัวขอ โรงเรียนไดมีการแกไข ปรับปรุง แผนและกระบวนการ
ดําเนินงานการการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามลักษณะของปญหาที่คนพบในการตรวจสอบ
จากปญหาดังกลาวจะเห็นไดวา จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเปนแบบเดิม ไมมีความหลากหลาย ไมเนน
ผูเรียนเปนสําคัญขาดเทคนิควิธีการ การจัดการเรียนรูใหม ๆ และไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน
รวมถึงการใหคําสําคัญในการสอนใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะหอีกทั้ง การจัดการเรียนการสอนไมไดคํานึงถึงความ
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แตกตางระหวางบุคคลรวมถึงไมไดนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนสอดคลองกับงานวิจัยของ สังคม สมฤทธิ์ (2552, หนา 102) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนภูซางวิทยาคม อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนยังไมเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เรียนรูโดยยังจัดการเรียนการสอนแบบเดิมและยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ
สวนแนวทางการแกปญหาควรนําภูมิปญญาทองถิ่นเครือขายผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู อยางตอเนื่อง
ครูควรจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและสรางองคความรูดวยตนเองยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง
ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหครูใหครูใชรูปแบบและเทคนิคการเรียนการสอนใหมๆ มีการจัดประกวดครูผูมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเดนและยกยองเชิดชูครูใชหลักสูตรในการวางแผนการสอน และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตรเพื่อใหไปสูความสําเร็จในระดับจุดมุงหมายของหลักสูตรตอไป
ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
สภาพป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการสอนของครู
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานการ
วัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ตามทัศนะของครู จะเห็นไดวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในหัวขอ โรงเรียนไดจัดใหมี
การประเมินผลการเรียนทุกชวงชั้นและจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่มีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน มีระดับของ
สภาพปญหาอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของผูสอน
จากสภาพปญหาดังกลาวทําใหทราบวา โรงเรียนไดใชการวัดและประเมินผลไมหลากหลาย และไมเปนไป
ตามสภาพจริง ครูขาดเครื่องมือที่มีคุณภาพในการวัดและประเมินผล และการจัดทําเอกสารการวัดและประเมินผลไม
เปนปจจุบัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูไมเขาใจหลักการวัดและประเมินผลโดยเฉพาะดานการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงซึ่งถือวาสําคัญกับการจัดการเรียนรูในปจจุบันสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน กอใหเกิดการสอนซอมเสริม
กรณีที่มีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน
สวนแนวทางการแกปญหา ควรจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลอยางสม่ําเสมอจัดทําคูมือ
การวัดและประเมินผลใหกับครูผูสอนไวศึกษาและเปนแนวทางในการวัดและประเมินผลสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกใหมีการนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการวัดและประเมินผลครูในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนชวยกันจัดทํา
และพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล เพื่อใหเกิดความสะดวกในการเลือกใชและ ควรนิเทศกํากับติดตามการวัด
และประเมินผลของครูอยางสม่ําเสมอสอดคลองกับงานวิจัยของ ชอรัตรดา เกสทอง (2551, หนา 85) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี พบวา
ควรมีการประชุมชี้แจงผูมีสวนไดสวนเสีย จัดทําแบบประเมินผล เชิญวิทยากรมาใหความรู จัดทําคูมือ ตํารา เอกสาร
และแหลงเรียนรู มีการกํากับติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องรวมถึงการจัดการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่ไม
ผานเกณฑการประเมินในทุกวิชา ทุกทักษะ
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สภาพป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการสอนของครู
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ในดานการวิจัย
เพื่อ พัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ตามทั ศนะของครู ในหั วข อโรงเรียนมีการจั ดระบบบริห ารและสารสนเทศ โดยจั ด
โครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีคาระดับของปญหามากที่สุดจากปญหา
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ดังกลาวเห็นไดวาครูใหความสําคัญในเรื่องการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ(2545, หนา
23 -31) ไดกลาวเกี่ยวกับสื่อการเรียนรูไววาการเรียนรูของเด็กจะเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่และเรียนรูไดจากสื่อ
การเรียนและแหลงการเรียนรูทุกประเภทรวมทั้งจากเครือขายการเรียนรูตางๆที่มีอยูรอบตัวเองผูเรียนผูสอนสามารถ
จัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเองหรือนําสื่อตางๆที่มีอยูรอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรูโดยใช
วิจารณญาณในการเลือกใชสื่อและแหลงเรียนรูโดยเฉพาะหนังสือเรียนควรมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตลอดชวงชั้นสื่อ
สิ่งพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอทั้งนี้ควรใหผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยสื่อหรือหองสมุดของสถานศึกษาลักษณะ
ของสื่อการเรียนรูที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรูควรมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพสื่อเทคโนโลยี
และสื่ออื่นๆซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคานาสนใจชวนคิดชวนติดตามเขาใจไดงายและรวดเร็ว
รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรูเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลาเพื่อให
การใชสื่อการเรียนรูเปนไปตามแนวทางการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริงโรงเรียน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
สภาพป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการสอนของครู
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในทัศนะของครู โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใน
เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีคาระดับของปญหามากที่สุด
สํ า หรั บ ป ญ หา การประเมิ น ผลการพั ฒ นาการใช สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาบุ ค ลากรใน
สถานศึกษา ไมมีความรูดานการผลิตและความชํานาญในการใชสื่อเทคโนโลยีสื่อเทคโนโลยีชํารุดเสียหาย ขาดการ
ซอมบํารุง ประสิทธิภาพลดลง และการจัดสรรงบประมาณดานสื่อเทคโนโลยียังมีนอยครูใชสื่อเทคโนโลยีไมคุมคาขาด
การติดตามและประเมินผลการใชสื่อเทคโนโลยีอยางเปนระบบและระบบอินเทอรเน็ตไมสมบูรณสวนแนวทางการ
แกปญหา ควรมีการอบรมการผลิตและการใชสื่อ และการบํารุงรักษาอยางตอเนื่องมีการวางแผนการจัดทําและ
พัฒ นาสื่ อ ให มี ค วามเหมาะสมกั บ ผู เรี ย นอย า งหลากหลายส ง เสริ ม ให ค รู ผ ลิ ต และใช สื่ อ เทคโนโลยี ค วรจั ด หาสื่ อ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเพียงพอกับจํานวนนักเรียนจัดใหมีการประกวดการผลิตสื่อ ในโรงเรียนหรือกลุม
โรงเรียนและควรจัดครูหรือเจาหนาที่ ที่มีหนาที่จัดระบบการใชสื่อเทคโนโลยี พรอมทั้ง ซอม บํารุง ใหสามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา ธีมาธนนันท (2555, หนา 132) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนว
ทางการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย
พบวาควรมีการประชุมครูเพื่อรวมกันกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการพัฒนางานการผลิตสื่อและเทคโนโลยี
วิเคราะห ค วามจํา เป น ในการใช สื่อ แต ง ตั้ง คณะทํ างานด า นสื่ อ และนวั ต กรรมอย า งชั ดเจน จั ดอบรมสั มมนาเชิ ง
ปฏิบัติการ กํากับติดตามการใชสื่อโดยใหครูรายงานการใชสื่อที่ทําไปแลว นําผลที่ไดไปแกไขปรับปรุง และพัฒนางาน
ด า นสื่ อ และเทคโนโลยี ต อ ไป ทั้ ง นี้ ผู วิ จั ย เห็ น ว า สื่ อ และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ
ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นผูบริหารจึงควรใหครู ไดผลิต แสวงหา และใชสื่อในการจัดการเรียน
การสอน แมจะตองบริหารงานภายใตสภาวะขาดแคลนก็ตาม
ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
สภาพป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการสอนของครู
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานการ
พัฒนาแหลงเรียนรู ทัศนะของจะเห็นไดวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนา
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ศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในหัวขอ โรงเรียนไดมีการเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หรือ หนวยงานตางๆ มีระดับของสภาพปญหาอยูในระดับนอย สวนครูมี
ความคิดเห็นวาในสถานศึกษานั้นมีการเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หรือ
หนวยงานตางๆ อยูในระดับนอย ซึ่งสงผลใหแหลงเรียนรูในสถานศึกษาไมมีความหลากหลายและไมทันสมัย และยังไม
แพรหลาย ทําใหการพัฒนาวิชาการผานแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ ทําไดไมเต็มที่และไมมีคุณภาพเทาที่ควร มุมมอง
ทางการเรียนรูของนักเรียนแคบลง สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหต่ําลง การบริหารวิชาการก็ต่ําลง
ไปดวย
การจัดการศึกษาของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวั ด
เชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ซึ่งเปนโครงการที่ตองการพัฒนา
ศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย เพื่อสงผลตอไปยังผูเรียน หรือนักเรียนในโรงเรียน ตาม
แนวคิดที่วา ครูเกงนักเรียนก็จะเกงตามไป โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามรถของครูผูสอนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นในโรงเรีย นให เพิ่ม สู งขึ้ น ก็ คื อ การพั ฒ นาการศึ กษา เมื่ อ พบว า หั วใจของการบริ ห าร
การศึกษา นั่นคือ การบริหารงานวิชาการมีปญหา จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะใชภาวะผูนําในการนําใหครูทําหนาที่
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ตลอดจนทําใหผูปกครอง ชุมชน รวมมือใน
การทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนหนังสือ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งหนวยงานใน
ระดับสูงขึ้นไป ควรแตงตั้งและมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลใหรับผิดชอบและดูแลการดําเนินงานวิชาการแตละ
ดานอยางชัดเจน ทั้งนี้เพราะงานวิชาการเปนงานที่มีความเปนนามธรรมสูง ขาดระเบียบวิธีดําเนินการที่ชัดเจน ดังนั้น
จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถในการมองภาพรวมของงานวิ ช าการได เ ป น อย า งดี แ ละ
ขณะเดียวกันก็สามารถแจกแจงงานและประสานการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวเปนอยางดี
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาเรื่องสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการที่จะนําไปใช ดังนี้
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
1. โรงเรียนควรศึกษาสภาพความตองการของผูเรียนและชุมชน รวมถึงสถานประกอบการที่อยูในชุมชน
เกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่นและสาระเพิ่มเติม
2. โรงเรียนควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชแกครู ตลอดจนผูที่เกี่ยวของได
เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
3. โรงเรียนควรมีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ใหเปนปจจุบัน
4. โรงเรียนควรมีการนิเทศ กํากับ และติดตามการนําหลักสูตรไปใชและ การประเมินผลการใชหลักสูตร
5. โรงเรียนควรจัดทําคูมือการวัดและประเมินผลใหกับครูผูสอนไวศึกษา และครูควรรับการนิเทศการเรียน
การสอนใหเปนปจจุบัน
6. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู หรือ การสอนเสริมใหกับผูเรียนโดยเนนวิชากลุมภาษา
7.โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางเปนระบบ
8. โรงเรียนควรลดภาระงานของครูที่ไมเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน หรือเนนการกระจายงาน
9. โรงเรียนควรจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล และมีการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง
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10. คณะครูในโรงเรียนชวยกันจัดทําและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล เพื่อใหเกิดความหลากหลาย
และมีความสะดวกในการเลือกใช
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณหรือการสังเกต ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหได
ขอมูลที่มีความนาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย จากองคกรอื่นหรือทองถิ่นอื่น เพื่อใหเกิดการพัฒนา
สถานศึกษาภายใตบริบทที่ใกลเคียงกัน
3. ควรศึกษาในเรื่องความสัมพันธเกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาแบบอิสระในฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณาเปนอยางดีจากนายณรงค เรืองวิลัยรอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยฐานะชํานาญการ โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนางสาววรางคจนา เนตรธิยา
ครู ชํ า นาญการโรงเรี ย นห ว ยซ อ วิ ท ยาคมรั ช มั ง คลาภิ เษก และดร.สั น ติ บู ร ณะชาติ อาจารย วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจแกไขเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ได
ใหคําปรึกษาแนะนํา ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขขอบกพรองตางๆ โดยมีอาจารยดร.โสภาอํานวยรัตนเปนอาจารยที่
ปรึกษา ไดใหคําปรึกษาตั้งแตเริ่มการศึกษาคนควาจนเสร็จสมบูรณ ดวยดีตลอดมาจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา
ณ ที่นี้ดวย
ขอขอบคุณคณะผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 จํานวน 11 โรงเรียน ทุกทานที่ไดกรุณาใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามของ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ขอขอบคุณ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ตลอดจนบรรดาเพื่อนนักศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีสวนในการชวยเหลือใหกําลังใจ และสนับสนุนการทํางานในทุก ๆ ดาน มาโดย
ตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี คุณคา และประโยชนจากการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ ผูศึกษา
ขอมอบเปนสิ่งตอบแทนพระคุณทุกทานที่มีสวนสนับสนุน และใหกําลังใจตลอดมา
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สภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
THE ACADEMIC ADMINISTRATION IN STUDENT-CENTERED LEARNING, MAESARUAY DISTRICT, CHIANGRAI PROVINCE, CHIANGRAI PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 2
สุภาวดี กาจะลากี 1* และ สันติ บูรณะชาติ 2
14

15

Supawadee Kagalakee1* and Santi Buranachart2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและเพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอนโรงเรียนในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 371 คน เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดานพบวาทั้ง 4 ดานเรียงลําดับจากมากลงมาหานอย ไดแก ดานการปรับปรุงแกไข ดานการปฏิบัติ ดานการ
วางแผน และดานการตรวจสอบ ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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Abstract
The purposes of this research were to study the Academic Administration in Student-Centered
Learning and to compare the Academic Administration in Student-Centered Learning in Mae-Saruay District,
Chiangrai Province, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 classified by school size. The samples
used in the study were 371 teachers in Mae-Saruay District, Chiangrai Province, Chiangrai Primary Educational
Service Area Office 2 of academic year 2015. The tool used to collect data was a five-level rating scale
questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and F tests. The
results showed that
1.The Academic Administration in Student-Centered Learning, Mae-Saruay District, Chiangrai Province,
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 The overall level was at high level. Considering each of the
4 sides sort out the most down to least four areas were the improvement of the practicing, planning and
monitoring respectively.
2. The comparison of The Academic Administration in Student-Centered Learning, Mae-Saruay District,
Chiangrai Province, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 classified by school size. The overall
was different and statistically significant at .05 level.
Keywords: Academic Administration, Student-Centered Learning

บทนํา
การศึกษาเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในพัฒนาประเทศชาติใหกาวหนาทันโลกยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน เพราะ
การศึกษาคือการพัฒนาคน ที่เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ดังที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดอธิบายไววา
“การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอด ความรู
การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค
ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
นั้นหมายความวาการศึกษาสามารถสรางสรรคใหบุคคลและสังคมเจริญงอกงามตามสภาพและเมื่อพัฒนาคนได คนก็
จะพัฒนาประเทศชาติใหเจริญตอไปได
การขับเคลื่อนของประเทศนั้น ตองอาศัยการศึกษาซึ่งมีสถานศึกษาเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาอยางรอบดาน นั้นคือการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ถือเปนแรงหลักใหมีการพัฒนาทั้งในดานอารมณ สังคม
สติปญญาและรางกาย และยังรวมถึงความสามารถในการทําเปน คิดเปน สามารถบูรณาการความรูความสามารถมา
ปรับใชในการพัฒนาตอไป สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขอยูในสังคมโลกได ภายใตการบริหารงานสถานศึกษา
โดยการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบ ง การบริ ห ารหลั ก 4 ด า น คื อ การบริ ห ารงานทั่ ว ไป การบริ ห ารงานบุ ค คล การ
บริหารงานงบประมาณและการบริหารงานวิชาการ งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมว า
สถานศึกษาประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากงาน
วิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา
(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553, หนา 1)การบริหารงานวิชาการหมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมทุก
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สิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
(เดชะ ธีระตระกูล, 2548, หนา 8)
การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เกิดจากพื้นฐานการบริหารจัดการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 แนวการ
จัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรูในปจจุบันจึงมุงเนนไปที่ผูเรียนมากกวาผูสอน เพื่อใหผูเรียนพัฒนา
ตนเองไปตามศักยภาพ ความถนัด และความตองการของแตละบุคล ซึ่งแตละบุคคลก็มีความแตกตางทั้งดานความคิด
สติ ป ญ ญา และความต อ งการ จึ ง ควรมี ก ารจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนให เหมาะสมกั บ ความแตกต า งตาม
ปจจัยพื้นฐาน โดยผูที่มีบทบาทสําคัญในกลไกของการจัดการนี้คือ ครู แตจากขอมูลอันเปนปญหาวิกฤตทางการศึกษา
และวิกฤตของผูเรียนที่ผานมา แสดงใหเห็นวา ครูยังแสดงบทบาทและทําหนาที่ของตนเองไมเหมาะสม จึงตองทบทวน
ทําความเขาใจ ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของผูเรียนตอไป การทบทวน
บทบาทของครู จึงเริ่มจากการทบทวนและปรับแตงความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการเรียน โดยตอง
ทราบความหมายของการเรียนคือการเรียนรูของผูเรียน ตองเปลี่ยนจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ง มาเปนยึดผูเรียนเปนตัว
ตั้งหรือที่เรียกวา เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูใหม
และสิ่งประดิษฐใหมโดยการใชกระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม)
และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและ มีสวนรวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได โดยผูสอนมีบทบาทเปนผู
อํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตองจัดให
สอดคล อ งกั บ ความสนใจ ความสามารถ และความถนั ด เน น การบู ร ณาการความรู ใ นศาสตร ส าขาต า ง ๆ ใช
หลากหลายวิธีการสอนหลากหลาย แหลงความรูสามารถพัฒนาปญญาอยางหลากหลายคือ พหุปญญารวมทั้งเนน
การวัดผลอยางหลากหลายวิธี (พิมพันธ เดชะคุปต, 2549)
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะงานดาน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งถือเปนหนาที่หลักของบุคลากร ในสถานศึกษาและ ผูที่มีสวน
เกี่ยวของจะตองมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติพ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยผูบริหารสถานศึกษาตองเปลี่ยนแปลงตนเอง ใหเปนผูนําทางวิชาการ และ
สนับสนุนสงเสริมพัฒนาใหบุคลากร ในสถานศึกษามีความรูความสามารถ และความเจริญกาวหนาทางดานวิชาการ
พรอมกับสรางผลผลิตที่ดีนั้นคือผูเรียน ใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม จากที่ไดกลาวมานี้ จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการศึกษาวิจัย คนควา เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลงานวิชาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
โดยผูวิจัยไดเลือกศึกษาสถานศึกษาในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 54 โรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนใน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ทั้ง 54
โรง มีขนาดที่แตกตางกันมักจะมีสภาพและปญหาการดําเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แตกตางกัน ดังผลการวิจัยของ ศิวพร นิลสุข,(2556, หนา 142) ที่ไดศึกษาดานบริหารงานวิชาการดานการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 พบวา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีความแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการดานการ
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จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
แตกตางกันอยางมีนสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของ สามารถ ศรีพรหม, (2550, หนา 111) ที่ไดศึกษา
สภาพการดําเนินงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวา สภาพการดําเนินงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
สถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยดังกลาว
แสดงใหเห็นวาขนาดของโรงเรียนมีความสําคัญและสงผลตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูวิจัยจึงมุงที่จะ
ศึกษาบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 วามีปจจัยใดบางที่สามารถสงผลใหการบริหารงาน
วิชาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา ผลที่ไดจากการวิจัยมาเปนขอมูลยอนกลับ ทั้ง
เปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียน คณะครูและหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย สงเสริม สนับสนุน นิเทศ
กํากับ ติดตาม พัฒนา ปรับปรุง แกไข การบริหารงานวิชาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหเหมาะสม ตอการศึกษาของ
โรงเรียนใหมีความเจริญกาวหนายิ่งสืบตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอ แมสรวย
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

ตัวแปรตน
ขนาดของโรงเรียน
1. ขนาดเล็ก
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดใหญ

ตัวแปรตาม
สภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการ
เรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญใน 4 ดาน
1. ดานการวางแผน
2. ดานการปฏิบัติงาน
3. ดานการตรวจสอบ
4. ดานการแกไขปรับปรุง
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด
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สมมุติฐาน
โรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีสภาพการบริหารงานวิช าการ ดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคั ญ
อําเภอ แมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกตางกัน

วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยศึกษา ครูผูสอนอําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวนโรงเรียนทั้งหมด 54 โรงเรียน
จํานวนครู 551 คน ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 54 โรงเรียนจํานวนครู 371 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางของแครจซี่และ มอรแกน (Krejcie & Morgan) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ตามขอสรุป ที่ไดจากกรอบแนวคิด เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ
(Check list) ประกอบดวย ระบุขนาดของโรงเรียนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใน 4 ดาน แบบ
มาตราประมาณคา จํานวน 44 ขอ
จากการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรง ดานเนื้อหา (Content
Validity) โดยผลการตรวจสอบพบวา แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) รวมทั้งฉบับโดยผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก (xˉ = 3.97) เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาทั้ง 4 ดานเรียงลําดับจากมากที่สุดลงมาหานอยที่สุด 4 ดาน ไดแก ดานการปรับปรุงแกไข
(xˉ = 4.12) ดานการปฏิบัติ (xˉ = 3.97) ดานการวางแผน (xˉ = 3.93) และดานการตรวจสอบ (xˉ = 3.91) ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 การทดสอบคา F
พบวาการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแม
สรวย จั งหวัดเชีย งราย สังกั ดสํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 2 จํา แนกตามขนาดของ
โรงเรียน ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

- Proceedings -

1460

สรุปผลการศึกษา
สรุปผล
1. สภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดานพบวาทั้ง 4 ดานเรียงลําดับจากมากที่สุดลงมาหานอยที่สุด 4 ดาน ไดแก ดานการปรับปรุงแกไข
อยูในระดับมาก รองลงมาดานการปฏิบัติ อยูในระดับมาก ดานการวางแผน อยูในระดับมาก และต่ําที่สุดดานการ
ตรวจสอบ อยูในระดับมาก
ดานการวางแผน ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญดานการวางแผน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้ มีการทดสอบความรูกอน – หลังเรียนอยูในระดับมากที่สุด รองลงมามีการวางแผนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูอยูในระดับมาก และมีการวิเคราะหศักยภาพและความรูเดิมของผูเรียนอยูในระดับมาก สวนขอที่ต่ําที่สุดคือ
จัดเตรียมใหหองเรียนใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนอยูในระดับปานกลาง
ดานการปฏิบัติ ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ดานการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้ จัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงคอยูในระดับมาก รองมาจัดกิจกรรมที่
เนนผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในสถานการณอื่น ๆ ไดจริงอยูในระดับมาก และจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียนอยูในระดับมาก สวนขอที่ต่ําที่สุดคือจัดกิจกรรมใหผูเรี ยนไดเรียนรูจากภูมิปญญา
ทองถิ่น เชน ประเพณีทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง
ดานการตรวจสอบ ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ดานการตรวจสอบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดั ง นี้ มี วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น อยู ใ นระดั บ มาก รองลงมาประเมิ น ตามสภาพจริ ง ข อ มู ล สามารถ
ตรวจสอบได อยูในระดับมาก และจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู อยูในระดับ
มาก สวนขอที่ต่ําที่สุดคือใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลของผูเรียน อยูในระดับปานกลาง
ดานการปรับปรุงแกไข ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการแกไขปรับปรุง ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ดังนี้ สงเสริมใหครูรายงานผลการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก รองลงมา การรวบรวม
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานไวเปนขอมูลประกอบการแกไขและปรับปรุง อยูในระดับมาก และแลกเปลี่ยน
เรียนกับครูหรือผูปกครองเพื่อกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานใหมีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อยูในระดับมาก สวนขอที่
ต่ําที่สุดคือ สํารวจดานความตองการดานการเรียนรูของผูเรียนเพื่อนํามาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป
อยูในระดับมาก
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2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดของโรงเรียน พบวา
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของ เซฟ
เฟ (Scheffe) รายละเอียดดังตอไปนี้
ดานการปฏิบัติ การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการ
ปฏิบัติ จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวาโรงเรียนขนาดเล็กไมแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง แตโรงเรียนขนาด
เล็ก แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดกลางแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ดานการตรวจสอบ การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการ
ตรวจสอบ จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวาโรงเรียนขนาดเล็กไมแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง แตโรงเรียน
ขนาดเล็ก แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดกลางแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ดานแกไขปรับปรุง การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการ
แกไขปรับปรุง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีประเด็นนาสนใจนํามาอภิปราย
ผลไดดังนี้
1. จากการวิจัยพบครูผูสอนมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรู ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาทั้ง 4 ดานเรียงลําดับจากมากที่สุดลงมาหานอยที่สุด 4 ดาน
ไดแก ดานการปรับปรุงแกไข อยูในระดับมาก รองลงมาดานการปฏิบัติ อยูในระดับมาก ดานการวางแผน อยูในระดับ
มาก และต่ําที่สุดดานการตรวจสอบ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุริยันต อินทเจริญศานต
(2552,หนา 61-62) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากทุกดานและยังสอดคลองกับ โชติมา
กลิ่ มบุ ปผา (2553, หน า 102-104) ได ศึก ษา เรื่ อง การบริ หารการจั ดการเรีย นรู ที่เน นผู เรี ย นเปน สํ าคั ญของ
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการบริหารการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับมาก
2. ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการวางแผน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีความเห็นมากที่สุดคือ มีการทดสอบความรูกอน –
หลังเรียนอยูในระดับมากที่สุด รองลงมามีการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยูในระดับมาก และมีการ
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วิเคราะหศักยภาพและความรูเดิมของผูเรียนอยูในระดับมาก สอดรับกับการปฏิรูปการเรียนการสอนตองมีผลที่ชัดเจน
ถึงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นระบบการเรียนการสอนตองมีการประเมินและการประกันคุณภาพของระบบ ซึ่งสวนหนึ่งที่
เกี่ยวของมากที่สุดที่จะตองทําคือการประเมินผูเรียนซึงเปนผลผลิตจากการเรียนการสอน (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544,
หนา 6)
ดานการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้ จัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึ่งประสงคอยูในระดับมาก รองลงมาจัดกิจกรรม
ที่เนนผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในสถานการณอื่น ๆ ไดจริงอยูในระดับมาก และจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียนอยูในระดับมาก สอดรับกับวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สามารถเสริ มสรา งใหผู เรียนมี คุณลัก ษณะอั นพึงประสงคโ ดยเฉพาะความสามารถดานทักษะ กระบวนการและ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันเปนสากล ทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา การเผชิญสถานการณ ความคิด
สรางสรรค การเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งวิธีการเหลานี้สอดคลองกับรูปแบบและวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดผูเรียนเปนศูนยกลาง(วัฒนาพร ระงับทุกข , 2544,หนา 16) อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ไดกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู คือจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน และผลการวิจัยยังสอดคลองกับของมาลี ประเสริฐ
เมธ (2552, หนา 66) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการ เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในอําเภอภู
ซาง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา การศึกษาสภาพสภาพปจจุบันในการบริหารการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของ โรงเรียนในอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ดานการตรวจสอบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดั ง นี้ มี วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น อยู ใ นระดั บ มาก รองลงมาประเมิ น ตามสภาพจริ ง ข อ มู ล สามารถ
ตรวจสอบได อยูในระดับมาก และจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู อยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของการปฏิรูปที่มีผลโดยตรงตอผูสอนและผูเรียนที่จะเปนกําลังคนที่สําคัญในอนาคต ไดแก
การบริหารวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนตรงกับประเด็น ใหความสําคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย สรางองค
ความรูและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ และประเด็นปรับปรุงระบบการประเมินและการวัดผลการศึกษา เพื่อ
เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพิจารณาจากประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรม ควบคู
กับการทดสอบตามความเหมาะสม (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 106-109)
ดานการแกไขปรับปรุง ในภาพรวม อยูในระดับมากและมีระดับความเห็นมากที่สุดใน 4 ดาน เมื่อพิจารณา
เปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ สงเสริมใหครูรายงานผลการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องอยูในระดับ
มากซึ่ ง สอดรั บ กั บ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ อาศั ย แนวทางการจั ด การเรี ย นรู ต าม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (หมวดที่ 4) คือการวิเคราะหผูเรียน การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุม ชวยใหครูผูสอนมีขอมูลสําคัญในการออกแบบ การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม ดานการปฏิบัติ ครูผูสอนใน
โรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในภาพรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากคือการจัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
ที่พึ่งประสงคอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดไวในความมุงหมายและหลักการซึ่งตองการใหคนไทยมีความสมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ
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สติปญญา มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญยังชวยปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองใหกับผูเรียน
3. ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ที่อยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นในภาพรวม และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา มีแนวทางในการนิเทศ
ติดตาม สงเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพในการทํางาน ทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกัน
คุณภาพ การปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียน แหลงเรียนรูที่ดี วิทยากรทองถิ่น การสงเสริมการอาน (กุลฑรี พิกุลแกม
, 2551, หนา 20)ทั้งนี้แนวทางการจัดการสภาพการบริหารงานวิชาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจแตกตางกันตาม
ความเหมาะสมของบริบท ทรัพยากร บุคลากร ยอมมีผลตอการจัดการศึกษา สอดคลองสามารถ ศรีพรหม (2550,
หนา 107-113) ไดศึกษา เรื่อง สภาพการดําเนินงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบสภาพการ
ดํ า เนิ น งานการจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ในสถานศึ ก ษา โดยรวมและรายด า นใน
สถานศึกษาที่ขนาดแตกตางกัน เชนเดียวกันกับศิวพร นิลสุข (2556, หนา 141-143) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงาน
วิ ช าการด า นการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของสถานศึกษา ของบุคลากรที่ มีสถานภาพ และขนาดสถานศึกษาที่ไมแตกตางกัน ยกเวนดานการวางแผน และดาน
การตรวจสอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจั ย พบว า สภาพการบริ หารงานวิ ช าการด านการจั ด การเรี ย นรู ที่ เนน ผู เรีย นเปน สํ า คั ญ
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีขอเสนอแนะ
ในการนําผลการวิจัย ไปใชในแตละดานดังนี้
1.1 ดานการวางแผน สถานศึกษาควรมีการวางแผนในเรื่องของการจัดเตรียมหองเรียนใหเหมาะสมกับ
จํานวนนักเรียน
1.2 ดานการปฏิบัติ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการทํางาน
1.3 ดานการตรวจสอบ สถานศึกษาควรใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียน
1.4 ดานการปรับปรุงแกไข สถานศึกษาควรสํารวจความตองการดานการเรียนรูของผูเรียนเพื่อนําไป
ประกอบกิจกรรมตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2.2 ควรศึกษาวิจัยสภาพการบริหารงานวิชาการในดานอื่นๆ ตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณา ชวยเหลือ แนะนําอยางดียิ่งจาก
อาจารย ดร.สันติ บูรณะชาติ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ แกไข ขอบกพรองตาง ๆ ในทุกดาน ดวย
ความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จไดดวยดี จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูงไว ณ โอกาสนี้ดวย
ขอขอบพระคุณ นายเทียรชัย ขันธะ นายศิลปชัย ขันดาวงศ และนางสุภาพร บุญมี ที่ใหความอนุเคราะห
เปนผูเชี่ยวชาญ ใหคําแนะนํา ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูบริหารสถานศึกษา
และคณะครูที่ใหความอนุเคราะห ดูแล สนับสนุน และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจนทําใหผูวิจัยไดรับ
ขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณมารดา พี่ เพื่อน และนองทุกคน ที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือเปน กําลังใจตลอดมา จนทําให
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
คุณคาและประโยชนที่มีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณ
ทุกทาน
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สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
Study of Academic Managing for Developing Learning Skills in 21st Century
of Schools in Chiangrai Municipality
เอกภพ เชื้อหมอ 1* และ ธิดาวัลย อุนกอง 2
16

17

Akkaphop Chuemor1* and Thidawan Unkong2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กลุมตัวอยางไดแก พนักงานครูเทศบาล
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 205 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้คือ ดาน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ตามลําดับ
สวนดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย มีรายละเอียดดังนี้ ควรมีการประเมินการใชหลักสูตร กอนที่จะนําไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
นําสื่อและเทคโนโลยีมาใชกระตุนการเรียนรูใหผูเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 มีการวัดผล ประเมินผลจากสภาพ
จริง สงเสริมการทําวิจัยที่สงผลตอผูเรียนและนําผลการวิจัยมาขยายผล พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน สงเสริมและพัฒนาใหมีแหลงเรียนรูนอกหองเรียนและในทองถิ่น บริการใหความรูและเผยแพร
ผลงานดานวิชาการสูชุมชนอยางสม่ําเสมอ สรางขอตกลงรวมกันกับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา
และสงเสริมใหครูไปอบรมเชิงปฏิบัติการในหนวยงานจัดการศึกษาอื่นที่ประสบความสําเร็จ
คําสําคัญ: สภาพการบริหารงานวิชาการ ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
1
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Abstract
This research aims to study the Academic Managing Condition for Developing Learning Skills in 21st
Century of Schools in Chiangrai Municipality and the suggestions for Developing Learning Skills in 21st Century of
Schools in Chiangrai Municipality. The sample that was used in this study is 205 teachers in Chiangrai
Municipality School in 2015. This research used the questionnaire that is performed to choose 5 kinds of
measurement and the statistic values that were used in this research are frequency, percentage, average and
standard deviation.
The results showed that
1) the overall average of Academic Managing Condition for Developing Learning Skills in 21st Century of
Schools in Chiangrai Municipality are in high level. The objective that has the highest average is the
development of the learning process followed by the research to improve the quality of education, the promoting
and supporting the academic to individuals, families, organizations, academic institutions and others by
descending.
2) The suggestions that got from the Academic Managing Condition for Developing Learning Skills in
21st Century of Schools in Chiangrai Municipality are in various ways so the following clauses be the suggestions
that was collected from the most of the questionnaire; should evaluate the curriculum before being taken to
improve the course, lead media and technology to encourage the students to learn the 21st century learning
skills, have the actual measurement and evaluation, promote and extend teacher’s research that affect to the
students and be positive, develop teaching innovation, promote and develop the learning beyond the classroom
and transfer or lead into the community regularly, make the agreement with others for promoting education and
teacher training workshops from the famous or succeed sources.
Keywords: Academic Managing, Learning Skills in 21st Century

บทนํา
การพัฒนาประเทศใหมีความสมดุลและยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางประเทศที่ใหเขมแข็ง
และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนใหเขมแข็ง พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งใน
เชิงสถาบัน ระบบโครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกัน ตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ปจจุบันโลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของ
โลกเขาดวยกัน การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคม ครูจึงตองมี
ความตื่ น ตัว และเตรีย มพรอ มในการจั ด การเรีย นรูเพื่ อ เตรี ยมความพรอ มให นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะสํ าหรั บ การออกไป
ดํ า รงชี วิ ต ในโลก ที่ เปลี่ ย นไป โดยทั ก ษะแห ง ศตวรรษที่ 21 ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ ทั ก ษะการเรี ย นรู ส ง ผลให มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปน ซึ่งเปนผลจาก
การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ที่เปนปจจัย
สนับสนุนที่จะทําใหเกิดการเรียนรู
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ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อตองการทราบถึงสภาพและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการและนํา
ผลที่ไดมาเปนแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรตาง ๆ ที่สัมพันธกันดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การบริหารงานวิชาการ 9 ดาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
การพัฒนาแหลงเรียนรู
การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
การประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล
ตอการบริหารงานวิชาการเพือ่ พัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 จํานวน 3 ดาน
• ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
• ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี
• ทักษะชีวิตและการทํางาน

ภาพ 1 แสดงแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม8’
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วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานครู
เทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 205 คน จากประชากรทั้งหมด 433 คน
ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. 1993,
247) โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกั บการบริหารงานวิชาการเพื่ อพัฒนาทักษะการเรีย นรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกั ดเทศบาลนคร
เชียงราย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ(Check List) มาตราสวนประมาณคา(Rating scale)
5 ระดับ และแบบปลายเปด แบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพการ
บริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตอนที่ 3
ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย วิเคราะหข อมูล ในการวิ จัยโดยใชโปรแกรมคอมพิ วเตอรสํ าเร็ จรูป โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา
1. สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ดังนี้ คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา ตามลําดับ สวนดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน ปรากฏผลดังนี้
1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวม อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การวิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินความพรอมสถานภาพสถานศึกษา เพื่อ
กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และสงเสริม พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ การสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองกับนโยบาย“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” โดยบริหารจัดการเวลา
เรียนและจัดกิจกรรมทั้งดานวิชาการและดานการปฏิบัติ และการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทํางาน
ตามลําดับ สวนการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีการกํากับติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองกับนโยบาย”ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู เนื้อหาสาระ ที่ฝกทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
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ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการประยุกตใช
ความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริงผานการใชทักษะชีวิตและการทํางาน และการ
สงเสริมใหผูเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู ดานสื่อสารสนเทศ รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี และเลือกใชอยางเหมาะสม สวน
การสงเสริมใหครูพัฒนาทักษะ พัฒนากระบวนการเรียนรูและสรางนวัตกรรมใหม เตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
เสมอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.3 ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียนโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล ประเมินผล
แตละรายวิชา ใหสอดคลองกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผล จากผล
การเรียนรูจากทักษะชีวิตและการทํางาน การรวมมือทํางานเปนทีม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ
คิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม และการจัดใหมีแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานทักษะชีวิต ประสบการณ และผลการ
เรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และหนวยงานอื่น ๆ ที่จัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ตามลําดับ
1.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การสงเสริมใหครูศึกษาวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน อยูในระดับมาก
ที่สุด และมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สงเสริมใหครู ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพการเรียนรูของแต
ละกลุมสาระการเรียนรู ที่ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และการเผยแพรผลงานการวิจัย ผลงาน
นั ก เรี ย น นวั ต กรรมหรื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน และงานด า นทั ก ษะชี วิ ต ให แ ก บุ ค คล ชุ ม ชน องค ก ร
หนวยงานและสถาบันอื่น ตามลําดับ
1.5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การศึกษา วิเคราะห สํารวจความ
จําเปน ในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ โดยยึดหลักความคุมคา
เปนหลัก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การสงเสริมใหครูคิดสรางสรรคพัฒนาสื่อ นวัตกรรม จัดหาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานบริการดานวิชาการและประสานความรวมมือในการผลิต พัฒนา
และการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีทักษะการจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม ตามลําดับ สวนการติดตามผล ประเมินผล การพัฒนา การใชสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.6 ดา นการพัฒ นาแหลง เรี ยนรู พบว า สภาพการบริห ารงานวิ ชาการเพื่ อพั ฒนาทั กษะการเรี ยนรูใ น
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา การสํารวจแหลงการเรียนรูและวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
รวมกันพัฒนาแหลงการเรียนรู ใหเปนสถานที่ฝกฝนทักษะชีวิตและการทํางาน สรางภาวะผูนํา โดยใชทักษะการคิด
การแกปญหาในสถานที่ปฏิบัติงานจริงเนนใหเกิดองคความรูอยางแทจริง และการสงเสริมให พัฒนาแหลงเรียนรู
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รวมกับ ชุมชน องคกร และหนวยงานอื่น จากภูมิปญญาทองถิ่น สนับสนุนใหครู ใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอก
โรงเรียน เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูตามวิถีชีวิตในทองถิ่น ตามลําดับ
1.7 ดานสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย ผลงานนักเรียน นวัตกรรม และ
เปลี่ยนเรียนรูทักษะ ประสบการณ รวมกับผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน หรือองคกรอื่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ใหบริการดานขอมูลขาวสาร สื่อและเทคโนโลยีแกผูปกครองชุมชน ที่สนใจ และการสงเสริมใหผูปกครอง หนวยงาน
หรือองคกรอื่นใน ทองถิ่น ที่มีความรูความสามารถเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา เพื่อ
เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ ตามลําดับ
1.8 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น พบวา สภาพการ
บริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา การมีทัก ษะในการสื่อ สาร และประสานความร วมมือ ในการพัฒนาดานวิ ชาการของสถานศึก ษา กั บ
หนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา ผานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การสราง
เครื่องขายความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและการทํางาน ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศและการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะทาง
สังคมขามวัฒนธรรม กับหนวยงาน องคกรอื่น ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตามลําดับ
1.9 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษาโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน ใหแกบุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการ
ใชสื่อ เทคโนโลยี และการสื่อสาร การใชทักษะทางสังคมในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีพนักงานครูเทศบาลใหความคิดเห็นจํานวน 37 คน
2.1 ดา นการพัฒ นาหลัก สูตรสถานศึ กษา มีข อเสนอแนะที่สํ าคัญ 3 อั นดับ แรก ดั งนี้ ประเมิ นการใช
หลักสูตร กอนที่จะนําไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ทําหลักสูตรที่ชัดเจน ไมเปลี่ยนแปลงบอยทุกป จัดอบรมการพัฒนา
หลักสูตรแลวนํามาปรับใช ตามลําดับ
2.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ นําสื่อและเทคโนโลยี
มาใชกระตุนการเรียนรูใหผูเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 อบรมพัฒนาการเรียนรูแตละกลุมสาระวิชา สงเสริม
กระบวนการเรียนรูที่เนนการเพิ่มทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู ตามลําดับ
2.3 ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ มี
การวัดผล ประเมินผลจากสภาพจริง วัดผล ประเมินผลตามความแตกตางของบุคคล ทําใหเปนระบบมีคุณภาพ
ทันสมัยตรงตามตัวชี้วัด ตามลําดับ
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2.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ สงเสริมการทํา
วิจัยที่สงผลตอผูเรียนและนําผลการวิจัยมาขยายผล สงเสริมใหทําวิจัยในรูปแบบโครงงาน 5 บท จัดอบรมการทําวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง ตามลําดับ
2.5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก
ดังนี้ สงเสริมใหพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนจัดอบรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพครูผูสอน จัดหาสื่อ เทคโนโลยีเพิ่มเติมใหเพียงพอ ตามลําดับ
2.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ สงเสริมและพัฒนาใหมีแหลง
เรียนรูนอกหองเรียนและในทองถิ่น สรางความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่น จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
จากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ตามลําดับ
2.7 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ ใหความรู
และเผยแพรผลงานดานวิชาการสูชุมชนอยางสม่ําเสมอ สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนกับชุมชน
เปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชสถานที่และบริการดานวิชาการ ตามลําดับ
2.8 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3
อันดับแรก ดังนี้ สรางขอตกลงรวมกันกับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา จัดกิจกรรมการพัฒนา
วิชาการรวมกับสถานศึกษาอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ ศึกษาดูงานสถานศึกษา ที่ประสบความสําเร็จ
ดานการบริหารงานวิชาการ ตามลําดับ
2.9 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้ สงเสริมใหครูไปอบรมเชิงปฏิบัติการในหนวยงานจัดการศึกษา
อื่นทีประสบความสําเร็จ จัดนิทรรศการ สัมมนา หรือประชุมรวมกัน ระหวางชุมชนหรือ หนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา
สนับสนุนหนวยงานอื่นทั้งที่ไดรับการรองขอ หรือเสนอเพื่อใหการสนับสนุนดานวิชาการ ตามลําดับ
อธิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลที่มีตอสภาพและขอเสนอแนะการ
บริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ ควรแกการ
นํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้
1. การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก ( x
� = 4.12, S.D. = 0.50 ) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีการ
ดําเนินการสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ มาตรา
24 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545) การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช
เพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทํา
เปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อ
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รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรทิพย ยังสังกัด (2555, หนา 62) ไดรายงานการ
วิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ในภาพรวมทั้ง 12 งาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย 3 ลําดับแรกสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x
� = 4.24, S.D. = 0.43 ) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู เนื้อหาสาระ ที่ฝกทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน มีการประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา การเรียนรูจาก
ประสบการณจริงผานการใชทักษะชีวิตและการทํางาน และสงเสริมใหผูเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู ดานสื่อสาร
สนเทศ รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี และเลือกใชอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) มีหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะชีวิต
ทักษะการแกปญหาการทํางานเปนทีม สรางเสริมคุณลักษณะ คานิยมที่ดีงามและความมีน้ําใจตอกัน จัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ครอบคลุม ความรอบรูวิชาการที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต การศึกษา และการเรียนรู การมีศีลธรรมจรรยา
ที่ดี มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่นมีความรับผิดชอบตอหนาที่และมีสํานึกที่ดีตอสวนรวม ความรูและทักษะในการ
ทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีตองาน และเห็นคุณคาของการทํางาน จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมี
ความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผูเรียน ใชชุมชนภูมิปญญา สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเปน
แหลงเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดวางแผน คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปความรูนําเสนอ จุดประกายความคิด สราง
แรงบันดาลใจ สรางความมุงมั่นเพื่อแสวงหาความรู การแกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรูให
ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนทีม เปนการเรียนรูในระหวางการทํางานที่ทุกคนในทีมเนนความเปนระบบ มีวิจารณญาณ
รวมกันตลอดเวลาวากําลังทําอะไร จะทําใหดีขึ้นอยางไรแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือเกื้อกูล
มีความสามัคคี มีน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีความเปนผูนําผูตามที่ดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ วสันต ปรีดานันต (2553,
หน า 93) ได ร ายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด เทศบาลเมื อ ง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูใน
ระดับมาก 7 ดาน และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
1.2 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x
� = 4.21, S.D. = 0.50 ) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย สงเสริมใหค รูศึกษาวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิช าการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน และสงเสริมใหครู ศึกษาวิจัย เพื่อ
พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรู ที่ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงใน
ปจจุบัน ตลอดจนเผยแพรผลงานการวิจัย ผลงานนักเรียน นวัตกรรมหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงาน
ดานทักษะชีวิต ใหแกบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น ซึ่งสอดคลองกับ ขอบขา ยการบริ หารงาน
วิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) งานวิชาการถือเปนงานที่มีความสําคัญที่สุด เปนหัวใจของการจัดการศึกษา
ซึ่งทั้งผูบริหารโรงเรียน คณะครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตองมีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญและมีสวนรวม
ในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งการวิจัย
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เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเปนงานที่สําคัญที่สรางความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห วิจัย และการนํา
ผลวิจัยมาใชในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา ดําเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู และใชเปนแนวทางการแกปญหาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับขอมูลและ
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ สรางเครือขายใน
การศึกษา วิเคราะห วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูทั้งภายในโรงเรียนระหวางโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และ
สวนกลาง วิจัย ประเมินผล เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ
นิลวรรณ วัฒนา (2556, หนา 105) ไดรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ระดับการปฏิบัติงาน
การบริหารงานดานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการ
ปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด นอกนั้นมีการปฏิบัติในระดับมาก ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัด
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการจัดการศึกษา และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.3 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยูในระดับ
มาก ( x
� = 4.17, S.D. = 0.64 )ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย สนับสนุน สงเสริม การ
พัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทัก ษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน ใหแก
บุคคล ครอบครัว องค กร หนว ยงาน และสถาบั นสัง คมอื่น ที่จัด การศึกษา และแลกเปลี่ย นเรี ยนรู ผานการใชสื่ อ
เทคโนโลยี และการสื่อสาร การใชทักษะทางสังคมในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ กรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่ อส งเสริ มสนับ สนุ นการมีส วนรว มของประชาชน ภาคเอกชนและทุก ภาคส วนในการจั ดการศึก ษาและ
สนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใหมากขึ้น เพื่อใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมการมีสวนรวม
ของบุคคลครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
และสนั บ สนุ น การศึ ก ษามากขึ้ น ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถาบั น ครอบครั ว (พ อ แม ผู ป กครอง) สถาบั น ศาสนา และ
สถาบันการศึกษา รวมพัฒนาการศึกษาการเรียนรู พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคแก
ผูเรียนมากขึ้นในรูปแบบหลากหลาย โดยปรับปรุงกลไกรองรับการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหยืดหยุนและมี
ความคลองตัว สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาภาคเอกชน องคกรชุมชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสถาบันสังคมอื่น รวมจัดการ
ศึกษาและการเรียนรู และสอดคลองกับงานวิจัยของอุไรทิพย ยังสังกัด (2555, หนา 2214) ไดรายงานการวิจัยเรื่อง
การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พบว า ด า นการส งเสริ มและสนั บ สนุน งานวิ ช าการแกบุค คล ครอบครั ว องคก ร หน ว ยงาน และสถาบั น อื่น ที่ จั ด
การศึกษา อยูในระดับมาก โดยโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนครูและนักเรียน มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ
ที่บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา และโรงเรียนใหการสนับสนุนชวยเหลือให
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คําแนะนําทางดานวิชาการแกบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา มีการปฏิบัติสูง
ที่สุด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยสภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผูวิจัยมีแนวคิดเพื่อเปนขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในการบริหารงานวิชาการ
ดังนี้
การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนควรจัด
นิ ท รรศการแสดงผลงานการวิ จั ย ผลงานนั ก เรี ย น นวั ต กรรม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ทั ก ษะ ประสบการณ ร ว มกั บ
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน หรือองคกรอื่น ใหบริการดานขอมูลขาวสาร สื่อและเทคโนโลยีแกผูปกครอง ชุมชน ที่
สนใจ และสงเสริมใหผูปกครอง หนวยงาน หรือองคกรอื่นใน ทองถิ่น ที่มีความรูความสามารถเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ เปนการสงเสริมความรู
ดานวิชาการแกชุมชนใหสูงขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจยั ครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการ กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกับ ป จ จั ยที่ มี ผ ลต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการเพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะการเรีย นรู ใ น
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 จํ า แนกตามขนาดของสถานศึ ก ษา ทํ า การศึ ก ษาจากกลุ ม ตั ว อย า ง
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 102 คน เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาเปนแบบสอบถามประมาณคา สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกตางระหวางคูดวยวิธีเชฟเฟ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการศึกษา พบวา
1. สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 3 ดาน ไดแก
ดานการจัดการ ดานบุคลากรและดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช มีการดําเนินการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
การดํ า เนิ น การในระดั บ มากในด า นการจั ด การและด า นการนํ า ข อ มู ล สารสนเทศไปใช ส ว นด า นบุ ค ลากรมี ก าร
ดําเนินการในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายดานพบวาดานบุคลากร
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการจัดการและดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช
ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพภายใน
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Abstract
The purpose of this research were study and compare The conditions of the information management
system for Internal quality assurance of education school under Chiangrai primary education service area office
2. Which divided by the school sizes. The populations total amount 102, Consists of school administrators and
teacher who were responsible for internal quality assurance. The research tools was questionnaire about the
conditions of the information management system for Internal quality assurance of education school under
Chiangrai primary education service area office 2. The statistics which used for analyzing were frequency,
percentage, arithmetic, standard deviation, one-way ANOVA, and pair difference test by Sheffe’s method.
Research finding revealed as follow:
1.The state of information management for internal quality assurance was overall at a high level with
high operation on organizing section and using of data section. For the lowest mean was to personnel section
was in the moderate level.
2.The comparing results of the information system management for internal quality assurance classified
by school sizes revealed significant difference an a whole at .05 level. When compared in each individual section
revealed were significant difference an a whole at .05 level on the personnel section. There were no significant
difference an a whole at .05 level.
Keywords: THE CONDITIONS the information Management System, Internal Quality Assurance

บทนํา
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การพั ฒ นานโยบายการวางแผนและพั ฒ นาการศึ ก ษาของชาติ ซึ่ ง ใน
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง 2552–2559 (2552,หนา 15–16) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาและนโยบายที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศไววา ใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปน
กลไกการขับเคลื่อนการบริหาร และการเรียนรู ใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ วางเครือขายใหสามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการศึกษาและที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหครอบคลุม ทั้งระดับประเทศและระหวาง
ประเทศพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเขาใจและเห็นความสําคัญของระบบขอมูลในการนําไปปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพถูกตอง ทันสมัย รวดเร็วและทันเหตุการณ เพื่อตอบสนองตอความตองการในการวางแผนและการ
ตัดสินใจทุกระดับ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดบทบาทของผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับใหมีการวางแผน
และพัฒนาและจัดเก็บรวบรวมขอมูลทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของทุกหนวยงานโดยสามารถนํามาเปน
กลไกสํ า คั ญ ในการอํ า นวยการและประสานงาน การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ของหน ว ยงานในสั ง กั ด ให มี ก ารใช
ทรัพยากรดานขอมูลสารสนเทศรวมกันเพื่อพัฒนาการศึกษาใหบังเกิดผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคเปนภาพรวมทั้ง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552, หนา 96–99)
เป า หมายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ.2552-2561) มุ ง เน น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู และการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ทั้งนี้เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต อยางมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่ทุกฝายที่มีสวนในการ
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จัดการศึกษาตองตระหนักและดําเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่
จะชวยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ. พ.ศ. 2542. แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 จึงระบุใหหนวยงาน
ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (กําหนดไวในหมวด 6 มาตรา 48 ) นอกจากนี้ เพื่อใหเกิด
การนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จึงกําหนดใหตองออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึก ษา (ตามวรรคสอง มาตรา 47) เพื่อใหสอดรับ กับการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สอง และให
เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการประกัน
คุณภาพภายนอก จึงไดมีการประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม(2546) กฎกระทรวงฉบับนี้ใหความชัดเจนเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ในสวนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัด
ให มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในโดยการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และกํ า กั บ ดู แ ลของหน ว ยงานต น สั ง กั ด ตาม
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ดังนั้น โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงตองมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทั้งภายใน
และภายนอกใหเปนระบบ ถูกตอง เพียงพอ เชื่อถือไดทันตอความตองการและสอดคลองกับการปฏิบัติจริง การมี
ระบบขอมูลสารสนเทศที่ดี จะทําใหระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีคุณภาพ เนื่องจากจะทําให
สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการทํางานที่มีเปาหมายและแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)และจําเปนตองศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งระบุและ
ใหความสําคัญของระบบขอมูลสารสนเทศไวใน มาตรฐานที่ 12 วาดวยสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตัวบงชี้ที่ 3 จัดระบบสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. 2554, หน า 5) จะเห็ น ว า โรงเรี ย นทุ ก แห ง ต อ งมี ก ารพั ฒ นา
ประสิทธิภาพระบบขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน โดยใชแนวทาง 5 ขั้นตอน กลาคือ การจัดเก็บขอมูลการตรวจสอบ
ขอมูล การประมวลผลขอมูล การนําเสนอขอมูล และการนําไปใช (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
2553, หนา 3–6)
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.2559-2562 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 2 ไดกํ าหนดวิสัยทัศนใหองค กรมีการจัดระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนเปนกลไกสําคัญสูการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหคุณภาพภายใตการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนเพื่อสรางคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย ตามคํานิยามในวิสัยทัศน ขอ
ที่ 1.ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ หมายถึง การบริหารจัดการตามกรอบโครงสรางขององคกร มีการกํากับติดตาม
และประเมินผลโดยมีการจัดระบบสารสนเทศ
ขณะนี้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
จํานวน 51 โรงเรียนไดรับการประเมินรอบสองครบทุกโรงเรียน ทําใหมีการตื่นตัวในการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารองรับการประเมินภายนอกรอบที่สาม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวยังพบวา
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มีปญหาอยู ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะผูรับผิดชอบ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง การ
จัดการระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและปฏิบัติงานตาง ๆ ตามขอบขาย การ
บริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่ อศึก ษาสภาพการบริหารจัด การระบบสารสนเทศเพื่ อการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตางกัน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตัวแปรตน
ขนาดของโรงเรียน
 ขนาดเล็ก
 ขนาดกลาง
 ขนาดใหญ

ตัวแปรตาม
สภาพการบริ ห ารจั ด การระบบสารสนเทศเพื่ อ การประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทั้ง 3 ดาน
1. ดานการจัดการ
2. ดานบุคลากร
3. ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในงานวิจัย

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 51
โรงเรียน
กลุมตัว อยาง ไดแ ก ผูบ ริหารสถานศึ กษา และครูผูรับผิ ดชอบงานประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนกลุม
ศึ
ก
ษ
า
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ในงานวิจัยครั้งนี้ โดยเทียบกับตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ได ขนาดเล็ก จํานวน 9 โรงเรียน ขนาดกลาง
จํานวน 28 โรงเรียน และขนาดใหญ จํานวน 11 โรงเรียน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามแบบประมาณคา(Rating Scale Questionnaires)
ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ
เพื่อทราบถึงสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และผลงานวิจัยที่เคยมีผูดําเนินการวิจัยเอาไว เพื่อนําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ดานการจัดการ ดานบุคลากรและดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาดู เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสมบูรณของ
เนื้อหา รวมทั้งการใชภาษาที่เหมาะสมกอนที่จะสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานการสรางเครื่องมือ
วิจัย เพือ่ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความเชื่อถือของเครื่องมือ กอนที่จะลงพื้นที่เก็บขอมูล
5. วิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือโดยหาคา IOC ดัชนีความสอดคลองที่ 0.5 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามนั้นมี
ความตรงเชิงเนื้อหา สามารถนําไปใชเปนแบบสอบถามได ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวา .67-1.0
6. รวบรวมข อ เสนอแนะที่ ไ ด จ ากผู เ ชี่ ย วชาญนํ า มาพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแบบสอบถาม
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และนํามาจัดทําแบบสอบถามใหถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
7. นํ า แบบสอบถามที่ ผ า นความเห็ น ชอบแล ว ไปทดสอบ (Tryout) กั บ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
8. นําแบบสอบถามที่ไดไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค (α –Cronbach) เทากับ .80
9. เมื่ อ ได แ บบสอบถามที่ มี ค า ตามเกณฑ แ ละตรวจสอบความถู ก ต อ งแล ว นํ า ไปเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
จากกลุมตัวอยางตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินงนตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยนําหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย สงถึงผูอํานวยการ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
2. ผูวิจัยประสานงานดวยตนเองสําหรับ สถานศึกษาที่ผูวิจัยสามารถติดตอไดดวยตนเอง และประสาน
ผานระบบอิเล็ก ทรอนิกสข องสถานศึกษาที่ตอ งการเก็บ ขอมู ล เพื่ อขอความรวมมือกั บผูบริ หารสถานศึกษาและ
ครูผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลกลับมาภายใน 30 วัน
4. ตรวจสอบความสมบูรณของคําถาม
5. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1. ใชคารอยละ (Percentage) วิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย
f
P = × 100
n
เมื่อ
P = แทนคา
รอยละ
f = แทนคา
ความถี่ที่ตองการแปลงเปนคารอยละ
n = แทนคา
จํานวนความถี่ทั้งหมด
2. ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) วิเคราะหความคิดเห็นสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 2 คํานวณจากสูตร ดังนี้
∑X
X=
N
เมื่อ
X
แทน คะแนนเฉลี่ย
∑X
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N
แทน จํานวนในกลุม
3. ใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหการกระจายของคะแนน ใชสูตร
เมื่อ

S. D. = �

n ∑ x2 −(∑ x)2
n(n−1)

แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑X
แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัว ยกกําลังสอง
(∑ X) แทน
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกําลังสอง
n
แทน จํานวนคนในกลุม
4. ใชคา F-test วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมที่มากกวาสอง
S. D.
2

2

ผลการศึกษา
การศึกษาดวยตนเองเรื่อง สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูวิจัย
ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน ดังนี้
- Proceedings -

1483

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงหนาที่ เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน ขนาดสถานศึกษา โดยวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของรอย
ละ พบวาผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาคนครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 96 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ
70.80 มีอายุ 40-49 ป คิดเปนรอยละ 32.30 มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 74.00 มี
ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 6-10 ป คิดเปนรอยละ 55.20 และเปนสถานศึกษาขนาดกลาง คิดเปน
รอยละ 58.30
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โดยรวมและรายดาน โดยหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา 1. สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก (X=3.79) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการ
จัดการมีคาเฉลี่ยสูงสุด (X=4.04) รองลงมา คือ ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช (X=4.00) และรายการที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ดานบุคลากร (X=3.34) ตามลําดับ 2. สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึ กษาของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ กษา สํา นักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 2 ดานการจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X=4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่ประกอบไปดวยขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ชุมชน (X=4.67) รองลงมาคือ
สถานศึกษามีการสรุปและรายงานผลการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน (X=4.61) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ มีสถานศึกษามีระบบคนหาขอมูลสารสนเทศสวนที่เปนขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
(X=3.03) ตามลําดับ 3.สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานบุคลากร โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X=3.34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบในกระบวนการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(X=3.93) รองลงมาคือ
สถานศึกษาสงเสริมบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (X=3.61) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือสถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู ความ
เขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและสถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ (X=2.70) ตามลําดับ และ 4. สภาพการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 , ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
(X=4.00) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษานําเสนอ เผยแพรประชาสัมพันธ
สารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานตนสังกัดและสารธารณชน (X=4.54) รองลงมาคือ สถานศึกษา
มีระบบสารสนเทศ ดานงานธุรการ , การบริหารงานการเงินใชโปรแกรมตนทุนผลผลิต (X=4.23) และขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย การนิเทศ ติดตาม ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (X=3.69) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา
เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางขนาดสถานศึกษากับสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
ดานบุคลากร จําแนกตามขนาดสถานศึกษาเปนรายคู พบวา ขนาดสถานศึกษาตางกัน มีสภาพการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ .05
มีจํานวน 2 คู ไดแก กลุมสถานศึกษาขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ กษาของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ กษา สั งกั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาเชีย งราย เขต 2
แตกตางกับสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ ตามลําดับ สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน

สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการจัดการมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช และ
รายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานบุคลากร ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาแตละประเด็นสรุปไดดังนี้
1.1 ดานดานการจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่ประกอบไปดวยขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ชุมชน รองลงมาคือ มีหองสําหรับ
เสนอผลงานของหนวยงาน ซึ่งมีขอมูลสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายใน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือมีระบบ
คนหาขอมูลสารสนเทศสวนที่เปนขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะ
ตามลําดับ
1.2 ดานดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวารายการที่มี ขอ
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือมีการกําหนดผูรับผิดชอบในกระบวนการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษารองลงมาคือ สถานศึกษาสงเสริมบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู ความ
เขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามลําดับ
1.3 ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุ ด คื อ สถานศึ กษานํ าเสนอ เผยแพรป ระชาสัมพั นธสารสนเทศในการประกันคุ ณภาพภายในต อ
หนวยงานตนสังกัดและสารธารณชน รองลงมาคือ สถานศึกษามีระบบสารสนเทศ ดานงานธุรการ, การบริหารงาน
การเงินใชโปรแกรมตนทุนผลผลิต และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศมาใชในการ
วางแผนกําหนดนโยบาย การนิเทศ ติดตาม มาปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ตามลําดับ
2. ผลการเปรีย บเทีย บของสภาพการบริห ารจัด การระบบสารสนเทศเพื่อ การประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึ กษา จํ าแนกตามขนาด พบว าสภาพการบริ หารจั ดการระบบสารสนเทศเพื่ อการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และพิจารณารายดานพบวา ดานบุคลากร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาดานอื่นไมแตกตางกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีผลการศึกษาบาง
ประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 โดยไดระบุใหมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ไวเปน 1 ใน 8 ประการของหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
ของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวดําเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
การศึกษา ซึ่งจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการและครอบคลุม
ภารกิจ ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงตองมีระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาที่นําไปสูคุณภาพของผูเรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เปนระบบ ถูกตอง สมบูรณ เปน
ปจจุบันและสามารถเรียกใชขอมูลสารสนเทศไดตลอดเวลา โดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
ดําเนินการตาง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1 สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 , ดานการจัดการ ภาพรวม
มีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง โดยมีการดําเนินการมากที่สุด คือ การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่ประกอบไป
ดวยขอมูลทั่วไปของสถานศึกษาและชุมชน ที่เปนเชนนี้เพราะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
เห็นวาการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่ประกอบไปดวยขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา จะทําใหสามารถดําเนินการขั้น
อื่น ๆไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ในดานการจัดการ
ซี่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุชีรา จนิดาวงศ (2550) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ดอกคําใต วิทยาคม จังหวัดพะเยา พบวา โรงเรียนไดแ ตงตั้งคณะกรรมการในการดํ าเนินการเก็บรวบรวมขอมู ล
กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล วางแผนในการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนดวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เตรียมเครื่องมือทุกครั้งในการเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกขอมูลเปนหมวดหมูตามลักษณะงานทุกครั้งที่ไดขอมูล
แตงตั้งคณะกรรมการที่มีความรู ความสามารถในการตรวจสอบขอมูล กําหนดวัตถุประสงคในการตรวจสอบขอมูล
และตรวจสอบ ความครบถวนของขอมูลกอนจัดเก็บ การประมวลผลขอมูลตามลักษณะงานของโรงเรียน กําหนดใหมี
ขั้นตอนในการประมวลผลขอมูลและกําหนดระยะเวลาในการประมวลผลขอมูล ไดมีการเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนไวในแฟูมขอมูล มีวัสดุ ครุภัณฑเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทุกครั้งกอน
นําไปใชแตงตั้งคณะกรรมการที่มี ความรูความสามารถในการวิเคราะห ขอมูล จัดระบบการวิเคราะหขอมูลตามกลุม
งานของโรงเรียนและปรับปรุงแกไขขอมูลที่ไดวิเคราะหแลวใหเปนปจจุบัน และมีการนําขอมูลสารสนเทศ ที่ไดไปใชใน
การรายงานตอหนวยงานตนสังกัด มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดทําขอมูล สารสนเทศเผยแพรประชาสัมพันธ
โรงเรียน เชนเดียวกับ กมลพรรณ กันทะทิพย (2553) ไดศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียน บานกองแขก
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวา สภาพของการจัดการระบบสารสนเทศของ โรงเรียนบานกองแขก สวนใหญได
มีการดําเนินการทุกดาน ดานการจัดการ คือ การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบ ขอมูล การประมวลผลขอมูล
การจัดหนวยหรือคลังขอมูล การวิเคราะหขอมูล
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สวนประเด็นอื่น ๆ มีการดําเนินการในระดับปานกลางและมีประเด็นที่นาสนใจของดานการจัดการที่มีการ
ดําเนินการนอยที่สุด คือ มีระบบคนหาขอมูลสารสนเทศสวนที่เปนขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อาจเปนเพราะสถานศึกษาไดรับงบประมาณในการดําเนินงานระบบสารสนเทศไมเพียงพอขาด
อุปกรณที่ทันสมัย ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลขอมูล จึงทําใหขาดระบบคนหาขอมูลสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งคลายกับ กมลพรรณ กันทะทิพย (2553) ไดศึกษาเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียน
บานกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวาสภาพการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนบานกองแขกสวน
ใหญไดมีการดําเนินการทุกดาน คือดานการจัดเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลผลขอมูลและ
การนําขอมูลไปใช ปญหาที่พบ คือ ไดรับงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดในการดําเนินงานระบบสารสนเทศไม
เพี ย งพอ รวมทั้ ง ขาดอุ ป กรณ เทคโนโลยี ที่ ทัน สมั ย และขาดเครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทํ า ให ก ารนํ า ข อ มู ล และ
สารสนเทศไปใชไดอยางไมเต็มศักยภาพ เชนเดียวกับ วรรณา เอกตะ (2550) ไดศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 พบวา ขั้นการจัดการขอมูล
ปญหาที่พบโดยมากคือ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ขาดประสิทธิภาพในการรวบรวมขอมูล ปญหา
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก
1.2 สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ดานบุคลากร ภาพรวมมีการ
ดําเนินการอยูในระดับปานกลาง โดยมีการดําเนินการในระดับมากที่สุด คือ สถานศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบใน
กระบวนการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้เปนเพราะวา
สถานศึกษาไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้ นทุก
ขนาดไมวาขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ ควรจัดทําคําสั่งมอบหมายใหชัดเจน ใหเปนไปตามความเหมาะสมกับ
บริบท สภาพแวดลอมและจํานวนบุคลากร
สวนประเด็นอื่น ๆ มีการดําเนินการในระดับปานกลางและมีประเด็นที่นาสนใจของดานบุคลากรที่มีการ
ดําเนินการนอยที่สุด คือ สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและ สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเพราะบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 มี ก ารย า ยและบรรจุ แ ต ง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอยู บ อ ยครั้ ง จึ ง ทํ า ให บุ ค ลากรใน
สถานศึ กษามี ก ารเปลี่ ยนแปลงหนา ที่ ที่รับผิ ด ชอบ สถานศึก ษาจึ งขาดบุ คลากรที่มี ความรู ความเข า ใจในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ซี่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) พบวา
ขาดอัตรากําลังบุคลากรยังมีความรู ความเขาใจไมเพียงพอในการบริหารและจัดการ และทักษะของบุคลากรที่จะใช
เทคโนโลยี เช น คอมพิ วเตอร การสร างเครือ ขา ยข อมู ล การสง สารข อมู ลสายตรง เชื่อ มโยกั นก็ ยัง มีไ มเพีย งพอ
เชนเดียวกับผลการศึกษาของกมลพรรณ กันทะทิพย (2553) ไดศึกษาเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียน
บานกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ก็พบวา บุคลากรมีจํากัด ควรจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมหรือจางบุคลากรที่
มีความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงานแตละดานของการดําเนินการงานระบบสารสนเทศ นอกจากนั้น วรรณา เอก
ตะ (2550) ไดศึก ษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้น ที่
การศึ กษาเชีย งใหม เขต 4 พบวา ป ญหาที่ พบโดยมาก คือ บุค ลากรที่ใ ชใ นการเก็ บ รวบรวมขอ มูล มีจํ านวนจํา กั ด
บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในการจัดระบบขอมูล
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1.3 สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ดานการนําขอมูลสารสนเทศไป
ใช ภาพรวมมี ก ารดํา เนิน การอยู ในระดั บมาก โดยมี ก ารดํา เนิ น การในระดับ มากที่สุ ด คื อ สถานศึ กษานํา เสนอ
เผยแพรประชาสัมพันธสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานตนสังกัด ทั้งนี้เพราะ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน และใหถือวา
การประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของระบบบริหาร และดําเนินการอยางตอเนื่องและจัดใหมีรายงานประจําปตอ
หนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกมลพรรณ กันทะทิพย (2553) ได
ศึกษาเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนบานกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาไดนําขอมูล
สารสนเทศไปใชในการรายงานการประเมินตนเองและนําไปใชในการจัดทํารายงานประจําปสําหรับดานการนําขอมูล
ไปใช
สวนประเด็ นอื่ น ๆ มี การดํา เนิ นการในระดับ ปานกลางและมีป ระเด็น ที่น าสนใจของดา นการนํ าข อมู ล
สารสนเทศไปใชที่มีการดําเนินการนอยที่สุด คือ สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนกําหนดนโยบาย
การนิเทศ ติดตาม มาปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เปนเชนนี้เพราะเปนผลสืบเนื่องมาจาก
สถานศึกษามีบุคลากรที่มีภาระงานประจํา ไมมีเวลา ทําใหขาดความตอเนื่องดานการวางแผนกําหนดนโยบาย การ
นิเทศ ติดตาม เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของลีลาภรณ เทียบบุตร (2555) ไดศึกษาเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนา
เด็ ก เล็ ก ตํ า บลบ า นขอ อํ า เภอเมื อ งปาน จั ง หวั ด ลํ า ปาง พบป ญ หาด า นการนํ า ข อ มู ล ไปใช คื อ มี ก ารนํ า ข อ มู ล
สารสนเทศไปใชในการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เชนเดียวกับ กมล
พรรณ กันทะทิพย (2553) ไดศึกษาเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนบานกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม ปญหาที่พบ คือ ขาดบุคลากรที่ใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศไดอยางไมเต็มศักยภาพ ในการปฏิบัติ
ตามแผน การตรวจสอบและการนําผลไปใชในการปรับปรุงปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
2. จากผลการเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารจั ด การระบบสารสนเทศเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํ านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 2
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ดานการจัดการและ ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต อาจเปนเพราะการ
จัดระบบสารสนเทศตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
กําหนดใหสถานศึกษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูครอบคลุมและเพียงพอตอการนําไปใชในการวาง
แผนการจัดการศึกษาสืบคน ไดงายและรวดเร็ว ขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาตองทํางานอยางมีระบบโดยมี
การกําหนดกรอบการเก็บขอมูลเฉพาะที่จําเปนวางแผนการเก็บขอมูล เพื่อการนําไปใชอยางเต็มศักยภาพ สวนดาน
บุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนบุคลากรนอย มีภาระงานที่
รับผิดชอบมาก และยังขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะ ทําใหเกิดความ
แตกตางกับสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญที่มีบุคลากรจํานวนเพียงพอ และมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
มากกวา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของดารา บึงราษฎร(2555)ไดศึกษาเรื่องการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา โรงเรียน
ขนาดใหญและขนาดกลาง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีการบริหารระบบขอมูล
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สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนขาราชการครู
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สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท(SEAT) สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
The state management of Leading School on Incursive Education in Chiang
Rai Primary Educational Service Area Office 2
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม ภายใตโครงสราง
ซี ท (SEAT) สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 2 ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาและครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การเรี ย นร ว มหรื อ ครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษในโรงเรี ย นแกนนํ า เรี ย นร ว ม ใน
สถานศึกษาที่เปนโรงเรียนแกนนําเรียนรวมจํานวนทั้งสิ้น 30 โรงเรียน เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 30 คน และ
ครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรวมหรือครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนําเรียนรวมจํานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 60
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ยประชากร คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา
1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม ภายใตโครงสรางซีท (SEAT) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ
ดานนักเรียน ดานเครื่องมือ ดานสิ่งแวดลอมและดานกิจกรรมการเรียนการสอน
2. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2
ดานนักเรียน(S–students) ทางโรงเรียนควรมีการเตรียมความพรอมในดานของผูเรียน ทั้งนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษและนักเรียนปกติ สรางความเขาใจใหผูปกครองใหความรวมมือในการดูแลเอาใจใสตอเด็กที่มีความตอง
การพิเศษนอกจากนั้นครูควรสรางความเขาใจใหเด็กปกติยอมรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ และสรางเจตคติที่ดี ให
เด็กที่มีความตองการพิเศษเขาใจและยอมรับในความบกพรองของตนเอง และสอนใหปรับตัวใหอยูในสังคมกับเด็ก
ปกติไดเชน จัดกิจกรรมกีฬาสี การเขาคายพักแรมเปนตน
ดานสภาพแวดลอม(E-environment) สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหา
งบประมาณเพิ่มเติม ในการปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก อาคารใหเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรวม
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สภาพแวดลอมทางบุคคล สรางความเขาใจใหกับผูปกครองเด็กที่มีความตองพิเศษ ใหยอมรับและชวยดูแลและสงเส
ริมพัฒนาการของลูก จัดบริการตางๆที่สงเสริมพัฒนาการของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เชน ฝกอบรมเตรียม
ความพรอม การบําบัดฟนฟู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดมาสอนและดูแลเด็กที่มีความต
องการพิเศษโดยไมควรตองมีภาระงานดานอื่น และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจะแยกเด็กที่มีความตอง
การพิเศษ ไปเรียนเองในบางวิชาที่เด็กไมสามารถทํากิจกรรมรวมกับเด็กปกติได
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน(A–activities) ทางโรงเรียนควรจัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรวม เพื่อ
ใหการจัดการเรียนรวมเปนระบบ และขั้นตอนที่ชัดเจน ปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ
สอน สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เนนทักษะการดํารงชีวิตหรือทักษะไปใชดําเนินชีวิตได สงเสริมใหครูไดรับ
การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) และ
เทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ รวมทั้งใหครูไปศึกษาดูงาน
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมที่ประสบความสําเร็จ ในการบริหารจัดการของโรงเรียนแกนนําเรียนรวม จัดใหมีการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ดานเครื่องมือ(T-Tools) ควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมวิสัยทัศน พันธกิจและแนวทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษที่เรียนรวมใหเปนปจจุบัน และสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ สื่อ สิ่งอํานวย
ความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนรวม รวมถึงผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณมาสนับสนุนในการจัดซื้อสื่อ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
คําสําคัญ: การเรียนรวม โครงสรางซีท (SEAT)

Abstract
The objective of this study was to investigate the state management of Leading School on Incursive
Education by SEAT Framework under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 and the
management guideline for Leading School on Incursive Education by SEAT Framework under Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 2. The sample of this study consisted of 30 school administrators and special
education needs teacher in 60 joint Leading schools on inclusive education. The instrument used for collecting
data was researcher-made questionnaire. Data analysis used frequency, percentage, mean, standard deviation
and content analysis.
The results of the study were as followed:
1. The most to the least important aspect in the state of administration of Leading schools on inclusive
education by SEAT Framework under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2,as a whole and as
an individual, was the students aspect, tools aspect, environment aspect and activities aspect respectively.
2. The management guideline for Leading schools on inclusive education by SEAT Framework under
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 includes:
The students aspect: the school should prepare the learners, special needs students and regular
students, to be ready for the lesson. Parents should understand that the cooperation in the supervision of caring
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children with special needs desired is important for students. In addition, teachers should convey the regular
students to open his/her heart and mind to accept special needs students, and to have a good attitude towards
special needs students. The teachers could adapt normal activities such as sports and camping, to connect both
regular and special needs students.
The environment aspect: the administrators should provide more funds in order to improve an
environment, both inside and outside buildings, and to facilitate the students to join in the learning process. Also,
the administrators should convey the parents of special needs students to help their children develop their ability
to learn. Moreover, the administrators should provide services such as preparation training to special needs
students and rehabilitation therapy assistants for special needs students at the school district office. And the
administrators should provide some special classes for only special needs students as they cannot join all normal
classes with regular students.
The activities aspect: the school management committee meetings should be held in order to
manage a new collaboration system with a clear process. Furthermore, the school should adjust the curriculum
to suit the learning and teaching for special needs students and focus on livelihood skills or skills to perform live.
Additionally, the school should encourage teachers to be trained to know about the individual education plan
(IEP), Individual Plan (IIP) model and methods of teaching and learning for students with special needs. The
school should also send teachers to observe the school leaders that have a success in inclusive education. The
management of school leaders should provide supervision, monitoring and evaluation of teaching and learning
activities in a systematic and ongoing.
The tools aspect: The school should modify a vision and mission about managing inclusive
education. In addition, the school should update the information system of education for students with special
needs. Moreover, teachers should be encouraged to prepare an innovation, academic works, and media
facilities. The administrators should provide funds to support the purchase of media facilitate in the teaching and
learning
Keywords: Inclusive education, SEAT Framework

บทนํา
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทามกลางการเปลี่ยนแปลง แนวโนมการศึกษาใน
ปจจุบันและอนาคตจึงตองปรับใหเปนการศึกษาแบบเสรี เปดกวาง ครอบคลุมทุก ๆ ดาน และเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะ
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม ดังที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ได
กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและ
มี คุ ณ ภาพ โดยไม ต อ งเก็ บ ค า ใช จ า ย สํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษาให กั บ เด็ ก และเยาวชนที่ มี ค วามบกพร อ ง
กระทรวงศึกษาธิการไดปรับนโยบายจากเดิมที่จัดใหเด็กและเยาวชนที่มีความบกพรองเขาเรียนในโรงเรียนเฉพาะความ
บกพร อ ง เป น นโยบายที่ จั ด ให บุ ค คลที่ บ กพร อ งดั ง กล า วได เข า เรี ย นร ว มในโรงเรี ย นทั่ ว ไป ตามข อ กํ า หนดของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และปรับปรุง (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 หมวด 1 บททั่วไป
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ที่กําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาสําหรับคนไทยทุกคนไวในมาตรา 6 วา “การจัดการศึกษา ตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” ตลอดจนไดกลาวถึงคนพิการทุกประเภท
ไวในหมวด 2 วาดวยสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10 วรรคสอง ไววา “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญาอารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแล หรือผูดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและ
โอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ” วรรคสาม “การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิด
หรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจายและใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง”
สวนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (อางอิงในสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551 หนา 4) ไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกับคนปกติตองเปนไปอยางเทา
เทียมกัน โดยในหมวด 1 วาดวยสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาในมาตรา 8 วรรค 2 ระบุวา สถานศึกษาในทุกสังกัดและ
ศูนยการเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งการเรียนรวม การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ การพัฒนา
ศักยภาพในการดํารงชีวิตอิสระ การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปน การฝกอาชีพ หรือการบริการอื่นใด และในวรรค 3
กลาวไววา ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชน
ได สวนวรรค 5 กลาววาสถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษา ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตาม
กฎหมาย และในวรรค 6 ไดกลาววา ใหสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนผูดูแลคนพิการและประสาน
ความรวมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาทุกระดับหรือบริการทางการศึกษาที่สอดคลอง
กับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ
อีกทั้งจากการรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 7) เกี่ยวกับรูปแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพรอง สรุปวาเพื่อเปนการพัฒนาใหเด็กและเยาวชนที่มีความ
บกพรองใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองตามเจตนารมณที่กําหนดในกฎหมาย พระราชบัญญัติ และนโยบายที่
เกี่ยวของอยางประสิทธิภาพ ตั้งอยูบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอยางแทจริง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงไดเริ่มโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ในปการศึกษา 2547 จํานวน 390 โรงเรียน จัดใหกระจาย
ในทุกจังหวัด ๆ ละ 2 อําเภอ ๆ ละ 1โรงเรียน และในปการศึกษา 2548 ขยายเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 2,000 โรงเรียน จัด
ครบทุกอําเภอ ๆ ละ 1-2 โรงเรียน ทั้งนี้โดยมุงใหสถานศึกษาไดเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารตามกรอบแนวคิด 2
ประการคือ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท
นอกจากนี้ นพมาศ สุทธิวิรัช (2551, หนา 2) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรวมวา การ
เรียนรวมถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนามากขึ้น สอดคลองกับ
ปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย ขอ 3 กลาววา คนพิการมีสิทธิในการไดรับการดูแลฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนา
ตั้งแตแรกเกิดและแรกเริ่มที่พบความพิการรวมทั้งผูปกครองและครอบครัวของคนพิการตองไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐในทุกดานเพื่อใหสามารถฟนฟูประสิทธิภาพ
สวน รัชนีกร ทองสุขดี (2553, หนา 3) กลาววา การเรียนรวมนอกจากจะเปนการเปดโอกาสแกคนพิการ
แลว ประโยชนในวงกวางยังเกิดขึ้นกับทุกคนที่เกี่ยวของไมวา จะเปนเด็กทั่วไป ครู ผูปกครอง นักสหวิชาชีพ และคนใน
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สังคมที่มีโอกาสเรียนรูซึ่งกันและกัน เกิดความตระหนักวา คนพิการพัฒนาไดเพียงแตเราใหโอกาส สนับสนุนและ
ชวยเหลือใหตรงความตองการของแตละคนจริง ๆ จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2550 และ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการพบวาในป 2550
มีประชากรที่พิการ อายุ 5 ปขึ้นไป มีจํานวน 1.9 ลานคน และในปการศึกษา 2551 มีนักเรียนพิการในโรงเรียนเฉพาะ
ทางทั้งสิ้น 13,589 คน และประมาณการนักเรียนพิการทั้ง 9 ประเภท ในโรงเรียนมีจํานวนไมนอยกวา 168,247 คน
ซึ่ง จํา นวนเด็ กพิ ก ารในโรงเรี ยนมี จํา นวนเพิ่ มมากขึ้ นทุ ก ปแ ตพ บว า มีเพีย งรอ ยละ 59.57 สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา และรอยละ 16.20 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และที่นาตกใจมีเพียงรอยละ 1 ที่
สําเร็จระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาสงผลตอโอกาสในการทํางาน การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม
จากหลักการและความสําคัญของการจัดการเรียนรวมดังกลาวขางตนนี้ สรุปไดวาการจัดการเรียนรวม เปน
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียนทุกคน เปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดเขา
เรียนรูสังคมและสิ่งแวดลอมของชั้นเรียนนักเรียนทั่วไป มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆในโรงเรียนไดอยางเต็มที่
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนใหการยอมรับ เอาใจใส ใหการสนับสนุนและชวยเหลือดานการสอนที่แตกตางและไดเรียน
ไปกับเพื่อนในสภาพแวดลอมเดียวกัน
จากการทบทวนผลการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, หนา 11)
ในดานประสิทธิภาพทางการศึกษา พบวา ในการจัดการศึกษายังไมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การศึกษาขั้น
พื้นฐานยังขาดความเสมอภาคและไมเทาเทียมกันในการเขารับการศึกษา รวมทั้งกลุมผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ไมวาจะเปนผูที่มีความบกพรองผูดอยโอกาส และผูที่มีความสามารถพิเศษ ก็ยังขาดโอกาสในการเขารับการศึกษาที่
เหมาะสมและทั่วถึงดวยเชนกัน ดังนั้นเพื่อเปนการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพ
ของการใหบริการทางการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพรอง จึงจําเปนตองจัดการศึกษาในรูปแบบของการ
จัดการเรียนรวม เพื่อใหเด็กที่มีความบกพรองหรือเด็กที่มีความตองการพิเศษ ไดเรียนในสภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัด
นอยที่สุดและสามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางทั่วถึง
ผูศึกษาในฐานะที่ไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่ทั้งการสอนและรับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนํา
เรียนรวม ประสบปญหาการบริหารจัดการศึกษาที่มีเด็กพิเศษเรียนรวม ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคล อ งและเหมาะสมกั บ ความพิ ก ารแต ล ะประเภทความพิ ก าร ขาดความเชี่ ย วชาญในกระบวนการวั ด ผล
ประเมินผลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งมีอยูหลายประเภทความพิการ บุคลากรครูมีไมเพียงพอ และไมมี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาดูแลงานดานการศึกษาพิเศษโดยตรง จึงอยากจะทราบสภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนแกนนําเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เพื่อนําขอมูลสําหรับแนว
ทางการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นแกนนํ า เรี ย นร ว ม นํ า ไปวางแผนการบริ ห ารให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพร ว มกั บ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา

วัตถุประสงคการศึกษา
1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นแกนนํ า เรี ย นร ว ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตน
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ประสบการณในการทํางาน
เรียนรวม

ตัวแปรตาม
สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สําหรับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษตามโครงสรางซีท (SEAT
Framework) ประกอบดวย
1) นักเรียน(S –Students)
2) สภาพแวดลอม(E- Environment )
3) กิจกรรมการเรียนการสอน(A – Activities)
4) เครื่องมือ(T – Tools)
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

วิธีการศึกษา
ในการศึ กษาสภาพการบริห ารจัด การโรงเรี ย นแกนนํา เรี ยนรว ม สั งกั ดสํ านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ที่ รับ ผิ ด ชอบจั ด การเรี ย นร ว มหรื อ ครู
การศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2558 จํานวน 60 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 30 คน ครูที่รับผิดชอบ
โครงการจัดการเรียนรวมหรือครูการศึกษาพิเศษ จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)เลือกตอบเพียงคําตอบ
เดียว
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช
โครงสรางซีท (SEAT Framework) ไดแก ดานนักเรียน จํานวน 9 ขอดานสภาพแวดลอม จํานวน 11 ขอ ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน จํานวน 14 ขอ และดานเครื่องมือจํานวน 11 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับของ Liker (Likert Five Rating Scale)
ตอนที่ 3 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนแกนนําเรียนรวม ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช
โครงสรางซีท (SEAT Framework) เปนแบบปลายเปด(Open - ended)

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิด
เปนรอยละ 55.00 อายุผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวาง 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 56.67 มีวุฒิการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.00 ซึ่งสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 31 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ
41.66
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวมตามรูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework ผูศึกษาไดศึกษา 4 ดาน คือ นักเรียน (S–Students) สภาพแวดลอม
(E-Environment) กิ จกรรมการเรียนการสอน(A–Activities)และ เครื่อ งมือ (T–Tools) พบวาทุ กดา นมีส ภาพการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก (µ=3.87) เมื่อแยกตามรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานโดยสามารถลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A:Activities) (µ = 3.83) ดานสภาพแวดลอ ม
(E:Environment) (µ= 3.85) ดานเครื่องมือ (T:Tool) (µ =3.89) และดานนักเรียน (S:Student) (µ = 3.92) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนแกนนําเรียนรวม ตามรูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวม
ดานนักเรียน(S–students) พบวาทางโรงเรียนควรสรางความเขาใจใหผูปกครองใหความรวมมือในการดูแล
เอาใจใสตอเด็กที่มีความตองการพิเศษอยูในระดับมาก อันดับที่ 1 (ความถี่=12) รองลงมา คือ โรงเรียนควรมีการ
เตรียมความพรอมในทุกดานของผูเรียน ทั้งนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและนักเรียนปกติ (ความถี่=8) และควรให
ครูสรางความเขาใจใหเด็กปกติยอมรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ (ความถี่=6)
ดานสภาพแวดลอม(E-environment) พบวาควรจัดครูพี่เลี้ยงเด็กพิการมาสอนและดูแลเด็กที่มีความตองการ
พิเศษโดยไมตองมีภาระงานดานอื่นอยูในระดับมาก อันดับที่ 1 (ความถี่=13) รองลงมา คือควรจัดหางบประมาณ
เพิ่มเติมในการปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใหเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรวม (ความถี่=10)
และควรจัดหองเรียนที่มีอุปกรณสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษตามความจําเปน(ความถี่=6)
ด า นกิ จ กรรมการเรีย นการสอน(A–activities) พบว าควรให ค รูไ ด รับ การอบรมครู ผูส อนเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค
วิ ธี ก าร รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนสํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษอยู ใ นระดั บ มาก อั น ดั บ ที่ 1
(ความถี่=11) รองลงมา คือควรใหครูไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) (ความถี่=10) และควรใหครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมที่
ประสบความสําเร็จ ในการบริหารจัดการของโรงเรียนแกนนําเรียนรวม(ความถี่=8)
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน(A–activities) พบวาผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม
ผลงานทางวิชาการสื่อ สิ่ งอํา นวยความสะดวกเกี่ ยวกั บการเรีย นรว มอยูใ นระดับมาก อั นดับ ที่ 1 (ความถี่ =11)
รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณมาสนับสนุนในการจัดซื้อสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน(ความถี่=9) ควรมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษที่เรียนรวมใหเปนปจจุบัน(ความถี่=6)

สรุปผลการศึกษา
การศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นแกนนํ า เรี ย นร ว ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 สรุปผลตามวัตถุประสงคการศึกษาไดดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 2 โดยใช โ ครงสร า งซี ท (SEAT Framework) รายด า นพบว า การบริห ารงานด า น
สภาพแวดลอมมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การบริหารงานดานกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารงานดาน
นักเรียน โดยการบริหารงานดานเครื่องมือ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
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2. แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท(SEAT)
ดานนักเรียน(S:Students) ทางโรงเรียนควรมีการเตรียมความพรอมในทุกดานของผูเรียน ทั้งนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษและนักเรียนปกติ สรางความเขาใจใหผูปกครองใหความรวมมือในการดูแลเอาใจใสตอเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ นอกจากนัน้ ครูควรสรางความเขาใจใหเด็กปกติยอมรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ และสรางเจต
คติที่ดี ใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาใจและยอมรับในความบกพรองของตนเอง และสอนใหปรับตัวใหอยูในสังคม
กับเด็กปกติได
ดานสภาพแวดลอม(E-environment) ควรจัดครูพี่เลี้ยงเด็กพิการมาสอนและดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษ
โดยลดภาระงานดานอื่น ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณเพิ่มเติม ในการปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอก อาคารใหเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรวม จัดหองเรียนที่มีอุปกรณสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ตามความจําเปนและจัดบริการตางๆที่สงเสริมพัฒนาการของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เชน ฝกอบรมเตรียม
ความพรอม การบําบัดฟนฟู และโรงเรียนควรสรางความเขาใจกับผูปกครอง ชุมชน ใหเกิดการยอมรับการสอน
แบบเรียนรวม
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน(A–activities) ทางโรงเรียนควรจัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรวม เพื่อ
ใหการจัดการเรียนรวมเปนระบบ และขั้นตอนที่ชัดเจน ปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ
สอน สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เนนทักษะการดํารงชีวิตหรือทักษะไปใชดําเนินชีวิตได สงเสริมใหครู
ไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)
และเทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ รวมทั้งใหครูไปศึกษาดู
งานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการของโรงเรียนแกนนําเรียนรวม จัดใหมี
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ดานเครื่องมือ (T - Tools) ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณมาสนับสนุนในการจัดซื้อสื่อ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอน ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม วิสัยทัศน พั นธกิจและแนวทางการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมใหเปนปจจุบัน และสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนรวม
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 พบสาระสําคัญที่จะนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ โรงเรียนแกนนําเรียนรวม ไดรับการการคัดเลือก
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 วาเปนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร
จัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวมของเขตพื้นที่ ผูบริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนการจัดการเรียนรวมและมีเจตคติที่
ดีตอการจัดการเรียนรวม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสนองตอ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.
2551 ในมาตรา 8 วรรค 2 ระบุวา สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนรวม การจัดการศึกษา
เฉพาะความพิการ รวมถึงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตอิสระ การพัฒนาทักษะ
พื้ น ฐานที่ จํ า เป น การฝ ก อาชี พ หรื อ การบริ ก ารอื่ น ใด และในวรรค 3กล า วไว ว า ให ส ถานศึ ก ษาในทุ ก สั ง กั ด จั ด
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สภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, หนา 133-136) ไดกําหนดนโยบายและการดําเนินงานดานการศึกษาพิเศษของประเทศ
ไทยโดยมีพื้ นฐานจากพระราชบั ญญั ติก ารศึก ษาแห งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2545
นโยบายจากมาตรา 15 ใหดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนเรียนรวมมาตรฐาน รวม 390 โรง โดยใชโครงสรางซีท
(SEAT Framework) ในการบริหารจัดการ
1.1 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ดานนักเรียน พบวา โรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคคลากรและนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนรวมของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวม รวมทั้งมีการเตรียมความพรอมดานวิชาการและดาน
สังคมใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวม ซึ่งสอดคลองกับ อาพร ศรีนุเดช, 2550, สื่อออนไลน วา การ
เรียนรวม หมายถึงการจัดการบริหาร สนับสนุน สงเสริมครูและผูบริหารในโรงเรียนปกติ ใหการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิเศษในโรงเรียนปกติโดยไมมีการแบงแยกวาเด็กคนใดเปนปกติ หรือเด็กคนใดเป นเด็กพิเศษ ไมคํานึงถึงความ
รุนแรงในสภาพความพิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2548, หนา 5) กลาวถึงการจัดการ
เรียนรวมวา เปนการจัดใหเด็กและเยาวชนที่มีความบกพรองไดรับการเตรียมความพรอมกอนเรียนรวมกับ นักเรียน
ทั่วไปในโรงเรียนปกติ
1.2 ดานสภาพแวดลอม(E-environment) พบวาโรงเรียนมีการบริหารจัดการอัตรากําลังบุคคลในโรงเรียน
ใหเพียงพอเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวม จัดใหมีการกําหนดแตงตั้งผูทําหนาที่ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผนในการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพทีเ่ อื้อตอการ
ทํางานและการจัดกิจกรรม โดยมีการจัดใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมไดเรียนกับนักเรียนทั่วไปในชั้น
เรียนเดียวกัน และปรับปรุงการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพใหมีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ที่เรียนรวม สอดคลองกับบพิตร โสมณวัฒน(2548, หนา 32-33) วา เรียนรวมในชั้นปกติและมีครูพิเศษใหคําปรึกษา
แนะนําและปรึกษา การเรียนรวมวิธีนี้คลายคลึงกับวิธีแรก กลาวคือ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับ
นักเรียนปกติเต็มเวลา แตมีครูการศึกษาพิเศษคอยชวยเหลือครูประจําชั้นและครูประจําวิชาครูการศึกษาพิเศษนี้อาจ
เรียกวา ครูที่ปรึกษา ครูประเภทนี้ไมทําการสอนโดยตรงแตใหคําแนะนํา แกครูที่สอนนักเรียน เชน แนะนําชี้แจงใหครูที่
สอนชั้นเรียนรวมเขาใจความตองการและความสามารถของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ชวยกําหนดจุดประสงคใน
การเรียนรู ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีสอน ตลอดจนการปฏิบัติตอเด็ก จัดสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของ
นักเรียน และชวยประเมินผลการพัฒนาการในการเรียนรูของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และไดสอดคลองกับ
สายวสันต นิมาพร (2554, หนา 18) วาการจัดการเรียนรวมคือการจัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือเด็กที่มี
ความบกพรองเขาไปเรียนในโรงเรียนปกติโดยไดรับการชวยเหลือจากครูปกติและครูการศึกษาพิเศษในสภาพแวดลอม
ที่มีขอจํากัดนอยที่สุดและเอื้อตอการเรียนรูของเด็กใหมากที่สุด ตลอดจนชวยประเมินผลพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษเหลานั้น
1.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน(A–activities) โรงเรียนมีการวางแผนการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุค คล(IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุ คคล(IIP) และได จัด ทํา แผนการจัด การศึ กษาเฉพาะบุค คล(IEP)และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)ตามที่วางแผนไว โดยใหครูดําเนินการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
เพื่อนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ จัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับความตองการจําเปนพิเศษของนักเรียน รวมทั้งมีการรับ คัดแยก สงตอและจัดนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่
- Proceedings -

1498

เรียนรวมเขาเรียนอยางเปนระบบ สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2548, บทคัดยอ) วา
สถานศึกษาจะตองตั้งคณะจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program, IEP) ใหกับ
เด็กและและเยาวชนพิการแตละคนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับ
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 เมื่อจัดการเรียนการสอนตาม
IEP แลวจะตองมีการทบทวน(Review) การตรวจสอบ(Check) การใหขอมูลยอนกลับ(Feedback) และการจัดบริการ
สนับสนุนชวยเหลือ(Support Service) ใหเกิดการเรียนรูที่กาวหนาขึ้น นอกจากนี้ รูปแบบการจัดการศึกษาสามารถจัด
ได 3 รูปแบบ ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้น จะตองมี
การเชื่อมโยงระหวางระบบ และเตรียมผูเรียนพิการใหพรอมสําหรับการสงตอ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูเรียน ซึ่งสามารถจัดเขาสูระบบอยางสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคลอยางตอเนื่องครบวงจร
ตั้งแตการรับเขาเรียน การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม การสงตอจากระบบการศึกษาหนึ่งไปยังอีกระบบ และสง
ตอจากระดับการศึกษาหนึ่งไปอีกระดับ การจัดเขาเรียน การดูแลชวยเหลือ การปรับเปลี่ยนโครงสราง และระบบการ
บริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การบูรณาการใหผูเรียนพิการสามารถศึกษาใน
สาระวิชาและกิจกรรมตางๆ ตามหลักสูตรไดเต็มศักยภาพ การโอนผลการเรียนและการเทียบระดับการศึกษา รวมทั้ง
การสงเสริมการมีอาชีพและการดํารงชีวิตอิสระในสังคม
1.4 ดานเครื่องมือ (T - Tool) พบวา โรงเรียนมีการกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนรวม ปรับปรุงรูปแบบ
การบริหารจัดการดานการเรียนรวมใหมีความเหมาะสม มีการวางแผนการจัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมใหเปนปจจุบัน สะดวกในการใชงาน จัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาบุคคลากรดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอยางทั่วถึงและเสมอภาค ดําเนินการของสื่อ สิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ
สนับ สนุ นใหบุค ลากรจัด ทํานวัต กรรมผลงานทางวิ ชาการ สื่ อ สิ่ งอํ านวยความสะดวกเกี่ย วกั บการเรีย นร วม ซึ่ ง
สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนี้ มาตรา
28 หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ รวมทั้งหลักสูตรการคนควาสําหรับบุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพนโยบายจากมาตรา 24 และมาตรา 28
1. ใหมีหลักสูตรเฉพาะสําหรับคนพิการระดับมาก
2. ใหเพิ่มเนื้อหาสาระทั่วไปใหสอดคลองกับคนพิการแตละประเภท
3. ใหปรับเนื้อหาสาระทั่วไปใหสอดคลองกับคนพิการและประเภท
4. ใหใชโครงสรางซีท (SEAT Framework)ในการบริหารจัดการเรียนรวม
S - Students (นักเรียน)
E - Environment (สภาพแวดลอม)
A - Activities (กิจกรรมการเรียนการสอน)
T – Tools (เครื่องมือ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก)
สวน พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติวามาตรา 9 ใหรัฐจัดเงิน
อุดหนุนเพื่อสงเสริมการวิจัยพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา ให
มีความรู ความเขาใจ ทักษะและความสามารถในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใหรัฐจัดสรรงบประมาณและ
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ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการและ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ขณะเดียวกันสุพัตร ถาเปง, 2553 ไดศึกษาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมใหแกเด็กบกพรองทางการเรียนรู
ศูนยบรูพาประเทืองวิทย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ดานเครื่องมือ พบวาสวนใหญ มีโครงการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรวมครูใชสื่อประกอบการเรียนการสอนใหนักเรียนเรียนรวม มีรูปแบบการจัดการเรียนรวมและมีแนวทาง
จัดสรรงบประมาณ
2. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายไดดังนี้
2.1 ดานนักเรียน (S:Students) ทางโรงเรียนควรมีการเตรียมความพรอมในดานของผูเรียน ทั้งนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษและนักเรียนปกติ สรางความเขาใจใหผูปกครองใหความรวมมือในการดูแลเอาใจใสตอเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ นอกจากนั้นครูควรสรางความเขาใจใหเด็กปกติยอมรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ และสรางเจต
คติที่ดี ใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาใจและยอมรับในความบกพรองของตนเองเพื่อที่จะไดใหความรวมมือในการ
ชวยเหลือดานใดดานหนึ่งเพื่อใหสามารถปฏบัติกิจกรรมในชีวืตประจําวันและปรับตัวใหอยูในสังคมกับเด็กปกติไดมี
สวนรวมทางสังคมได เชน จัดกิจกรรมกีฬาสี การเขาคายพักแรม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการบริหารจัดการเรียนรวม
โดยใชโครงสรางซีทซึ่งเบญจา ชลธารนนท ( 2546, หนา 7-47 ) กลาววา โรงเรียนเรียนรวมตองดําเนินการเตรียม
ความพรอมนักเรียนทั่วไป และนักเรียนพิการ เพื่อการเรียนรวม ดังนี้ นักเรียนทั่วไป จําเปนตองไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
ความพิการของเพื่อนกอนที่เพื่อนจะเขามาเรียนรวม
2.2 ดานสภาพแวดลอม(E-environment) สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ ผูบริหารสถานศึกษาควร
จัดหางบประมาณเพิ่มเติม ในการปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก อาคารใหเอื้ออํานวยตอการจัดการ
เรียนรวม จัดหองเรียนที่มีอุปกรณสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษตามความจําเปน สภาพแวดลอมทางบุคคล
โรงเรียนควรสรางความเขาใจกับผูปกครอง ชุมชน ใหเกิดการยอมรับการสอนแบบเรียนรวม นอกจากนั้นครูพี่เลี้ยง
เด็กพิการที่ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดมาสอนและดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยลดภาระงานดานอื่น
และควรจัดบริการตาง ๆ ที่สงเสริมพัฒนาการของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เชน ฝกอบรมเตรียมความพรอม
การบําบัดฟนฟู สอดคลองกับ สุพัตร ถาเปง, 2553 ไดศึกษาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมใหแกเด็กบกพรองทางการ
เรียนรู ศูนยบรูพาประเทืองวิทย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานสภาพแวดลอม สวนใหญไดจัดหาครูที่
สําเร็จการศึกษาพิเศษมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดประชุมผูปกครองและผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการเรียน
รวม และเปดโอกาสใหองคกรภายนอกที่เกี่ยวของเขามาจัดการเรียนรวม
สวนเบญจา ชลธารนนท(2546, หนา 7-47) วาโรงเรียนจําเปนตองบริหารจัดการสภาพแวดลอม ให
นักเรียนพิการเรียนในสภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัดนอยที่สุด และจัดใหนักเรียนพิการใชสถานที่ และสิ่งอํา นวยความ
สะดวกตาง ๆ ไดอยางสะดวกและปลอดภัย และเขาถึงได (Barrier - free and Accessible) บุคคลสําคัญที่เกี่ยวของใน
สภาพแวดลอม (Significant Others) ไดแก พอแม ผูปกครอง ครู และบุคลากรอื่นในโรงเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษา
แกนนําจัดการเรียนรวมจะเปนผูนําในการดําเนินการเปนผูนําสรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการเรียนรวม
ในโรงเรียนใหครูและบุคลากรทุกคน แมคา รวมทั้ง นักการ ยาม และคนขับรถรับรูและรวมมือกันดูแลชวยเหลือเด็ก
พิการอยางถูกวิธี
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2.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน(A – activities) ทางโรงเรียนควรจัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนร
วม เพื่อใหการจัดการเรียนรวมเปนระบบ และขั้นตอนที่ชัดเจน ปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการจัดการ
เรี ย นการสอน สํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เศษ เน น ทั ก ษะการดํ า รงชี วิ ต หรื อ ทั ก ษะไปใช ดํ า เนิ น ชี วิ ต ได
สงเสริมใหครูไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการ
สอนเฉพาะบุคคล(IIP) และเทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
รวมทั้งใหครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมที่ประสบความสําเร็จ ในการบริหารจัดการของโรงเรียน
แกนนําเรียนรวม จัดใหมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง สอดคลองกับสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, บทคัดยอ) กลาววา
สถานศึกษาจะตองตั้งคณะจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program, IEP) ใหกับ
เด็กและและเยาวชนพิการแตละคนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับ
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 และอินทรริตา ยาวิชัย, 2553
ไดศึกษาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม โดยใชโครงสรางซีท พบวา
ไดเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความบกพรองไดรวมกิจกรรมกับนักเรียนปกติ สรางความมั่นใจในตนเองใหแกนักเรียนที่มี
ความบกพรอง ไดวางแผนสนับสนุน การจัดการเรียนรวมโดยผูบริหารกับครูผูสอนใหคําแนะนําแกนักเรียนที่มีความ
บกพรองสามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข ครูในโรงเรียนมีสวนรวมจัดการเรียนรวม โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงให
ผูปกครองไดทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม อีกทั้งครูไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลและจัดกิจกรรมการเรียนรูระบบเพื่อนชวยเพื่อน บุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการสนับสนุน
จัดการเรียนรวม จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาครู และสนับสนุนการศึกษาตอดานการศึกษาพิเศษเพื่อ
พัฒนาครู
2.4 ดานเครื่องมือ(T - Tools) ควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมวิสัยทัศน พันธกิจและแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมใหเปนปจจุบัน และสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนรวม รวมถึงผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณมา
สนับสนุนในการจัดซื้อสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับ วิมล จันทราศรี, 2553
ไดศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท(SEAT) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 จากการศึกษา พบวาสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําเรียนรวมโดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
นักเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานเครื่องมือ มีสภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
และเปนการดําเนินงานที่สามารถขับเคลื่อนไดในระดับมาก ซึ่งดานที่มีการดําเนินการสูงสุด คือดานนักเรียน และดาน
ที่คาระดับการดําเนินการต่ําสุด คือดานสภาพแวดลอม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรใหครูไดมีประสบการณไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนแกนนําเรียนรวมที่ที่ประสบ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม
2. ควรใหครูพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดมาสอนและดูแลเด็กที่มีความตองการ
พิเศษโดยลดภาระงานดานอื่นๆใหนอยลง
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3. ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรวมใหมาก
ขึ้น เพื่อใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4. ควรมีการประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรวมเพื่อใหการจัดการเรียนรวมมีขั้นตอนการทํางานที่
ชัดเจน และควรมีการนิเทศ กํากับติดตามเพื่อใหการจัดการเรียนรวมเปนระบบ
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
2. ควรศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารงานโรงเรียนแกนนําเรียนรวมในสภาพบริบทที่ตางกัน
3. ควรศึกษาแนวทางการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
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สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย
The Operating Condition of Curriculum Management of Maesaiprasitsart
School in Preparation for Entering ASEAN Community, Chiangrai Province
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บทคัดยอ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและศึกษาปญหาและ
ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์
ศาสตร จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใชคือ บุคลากรของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย ประจําป
การศึกษา 2558 จํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
ขางตน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และบรรยายสรุป
เปนความเรียง
ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
แมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก ในขอบขายงานทั้ง 7
ดา น คือ ดา นการเตรี ยมความพร อมของสถานศึก ษา ด านการจัด ทํ าหลัก สูต รสถานศึ กษา ด านการวางแผน
ดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
และประเมินผล ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงานและดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
คําสําคัญ: การบริหารจัดการ ประชาคมอาเซียน โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร

Abstract
The objective of this research was to study curriculum management and Problems and suggestions for
management of Maesaiprasitsart School in Preparation for Entering ASEAN Community, The sample was
selected from 150 personnals of Maesaiprasitsart school in academic year 2015. The researcher was collected
the data by using the questionair and interview. The data were analyzed with Fuequency, percentage ,average
and Standard Deviation(sd). Then, summary and reporting
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The findings showed that curriculum management circumstance in entering ASEAN Community of
MaesaiPrasitsart School, in overall, was administered at the high level within 7 operational aspects, these were,
school preparation curriculum design, curriculum implementation ,planning supervision, monitoring, following up,
and evaluation summary of curriculum implementation reporting and evaluation on curriculum development.
Keywords: Curriculum Management , ASEAN Community, Maesaiprasitsart School

บทนํา
จากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษที่ผานมา สงผลใหเกือบทุกประเทศ ตองเผชิญ
ความหลากหลายในทุกๆดาน ทําใหหลายประเทศตองเตรียมพรอม โดยการพัฒนาประเทศตนใหรูเทาทันกระแส
เพื่อใหประเทศชาติกาวหนาไดยั่งยืน การใหความสําคัญดานการศึกษาจึงเปนความจําเปนเรงดวนของประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ. 2558 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน จะรวมตัวเปน
ภูมิภาคเดียวกัน หรือเรียกวา ประชาคมอาเซียน
ในดานการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษากับการเขาสูประชาคมอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบกํากับดูแล โดยไดดําเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยมีการคัดเลือก โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุก
ภูมิภาค เขารวม โครงการ เพื่อพัฒนาใหมีความพรอมในการบริหารจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเปนศูนย
การเรียนรูอาเซียน จํานวน 68 โรง แบงเปนโรงเรียน 3 รูปแบบ ดังนี้ คือ
1. โรงเรียน Sister School จํานวน 30 โรง เนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และภาษา ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 1 ภาษา
2. โรงเรียน Buffer School จํานวน 24 เนนการเรียนการสอนภาษาของ ประเทศสมาชิกอาเซียน 1 ภาษา
(ภาษาของประเทศที่มีชายแดนติด ที่ตั้งของโรงเรียน เชน ลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย) และพัฒนาใหเปนศูนย
อาเซียนศึกษาที่มีความพรอมและศักยภาพ
3. ASEAN Focus School จํานวน 14 โรง โดยกลุมนี้จะมีโรงเรียนเครือขายมากกวา 500 โรง ซึ่ง กําลัง
ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน และจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อสรางความ ตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อ.แมสาย จ.เชียงราย เปนโรงเรียนมัธยมขนาดใหญโรงเรียนหนึ่งของ
จังหวัดเชียงราย และไดรับเลือกเปน ASEAN Focus School โดยการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์
ศาสตรในปจจุบันกําลังที่จะเดินหนาจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดที่วา “หลากหลายวัฒนธรรม
แสดงออกอยางสรางสรรค มุงมั่นสูสากล” สอดรับการมีที่ตั้งอยูบนรอยตอสามแผนดินสามประเทศ คือ ไทย พมาและ
ลาว ซึ่งเชื่อมโยงทอดยาวไปสูเวียดนามและจีน ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเขาสูอาเซียนของโรงเรียนดังกลาว ยัง
จะตองมีการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และสอดรับตอการเรียนรูที่มีคุณภาพ ทั้งยังเปนการเตรียม
ความพรอมของเยาวชนใหกาวสูความเปนประชาคมอาเซียน ที่มีคุณภาพและศักยภาพ
ดังนั้น การศึกษาถึงสภาพปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จึงเปนเรื่องที่นาสนใจที่จะทําใหโรงเรียน และผูที่เกี่ยวของไดทราบถึงสภาพและ
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ปญหาเพื่อนําไปพัฒนา และแกไขปรับปรุง ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนเหตุจูงใจใหผูศึกษาตองการศึกษาถึงสภาพและ
ปญหาดังกลาว เพื่อจะไดยกระดับคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนประชาคมอาเซียน ใหบรรลุเปาหมายตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนแมสาย
ประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การเตรียมพรอมของสถานศึกษา
2. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3. การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
4. การดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
5. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
6. การสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน
7. การประเมินละพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

สภาพการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน

วิธีการศึกษา
กลุมประชากร
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย บุคลากรของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 150 คน ประกอบไปดวย ผูบริหาร จํานวน 5 คน บุคลากรของ
โรงเรียน 145 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เปนการสอบถามแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับ แบงเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณการทํางาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย โดยสอบถามการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในขอบขายงาน
7 ดาน ดังนี้
1. การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา
2. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3. การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
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4. การดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
5. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
6. การสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน
7. การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคอรท
(Likert) (กิจ ปรีดาบริสุทธิ์,2546,หนา 294-306)
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาจากงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. กําหนดนิยามศัพทเฉพาะเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
4. การสรางแบบสอบถามฉบับรางแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา
5. หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางศัพทเฉพาะกับขอคําถาม
และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยผูศกึ ษารวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนใน
การดําเนินการ ดังนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยเขตเชียงราย ถึงผูอํานวยการโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร
เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูลจากผูบ ริหารและบุคลากรของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์
ศาสตร จังหวัดเชียงราย
2. ผูศึกษาเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของการตอบ แบบสอบถาม
3. รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจแบบประเมินทั้งหมด จากนั้นรวบรวมขอมูลและนําไป วิเคราะหตามวิธีการ
ทางสถิติที่กําหนดไว
4. จัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณ
การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิ ี่ใช
ผูศึกษาไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับและนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณมาวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการใชความถี่และรอยละ นําเสนอ
รูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนแม
สายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย ในขอบขายงาน 7 ดาน วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการแปลความหมาย
3. ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร วิเคราะหขอมูล โดยการใชความถี่ ประกอบการบรรยายแบบพรรณนา
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 55.33 และเปนผูชาย รอยละ
44.67 สวนใหญมีนอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 22.67 รองลงมาอายุ 31-35 ป คิดเปนรอยละ 22.00 มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมา คือระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 19.33 ดํารงตําแหนงครูผูสอน
คิดเปนรอยละ 85.33 รองลงมาคือ ตําแหนงพนักงานราชการ/อัตราจาง รอยละ 11.33 และมีประสบการณการทํางาน
11-15 ป คิดเปนรอยละ 26.00 รองลงมา ต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 24.67 ตามลําดับ
ผลการศึกษาของสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย
ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก (คาเฉลี่ย
= 3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญมีการปฏิบัติในระดับมาก ประเด็นที่มีการปฏิบัติและเปนจริงโดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา โดยมีคาเฉลี่ย 4.73 รองลงมาคือ มี
การจัดสรรงบประมาณการบริหารหลักสูตรอาเซียนที่เพียงพอ โดยมีคาเฉลี่ย 4.49 และมีการตรวจสอบความพรอม
ดานอาคารสถานที่เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีคาเฉลี่ย 4.15 สวนรายการที่การปฏิบัติและเปนจริงระดับปาน
กลาง คือ มีการสนับสนุนการใชวิทยากรในทองถิ่น เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนโดยมีคาเฉลี่ย 3.35 และไดรับ
ความรวมมือจากนักเรียนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซียนโดยมีคาเฉลี่ย 3.40
ดานการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก (คาเฉลี่ย=
3.92) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญมีการปฏิบัติในระดับมาก ประเด็นที่มีการปฏิบัติและเปนจริง โดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีการบูรณาการสาระการเรียนรูอาเซียนกับกลุมสาระวิชาอื่นๆ โดยมีคาเฉลี่ย 4.23 รองลงมา
คือ สถานศึกษามีการกําหนดโครงสรางของหลักสูตรอาเซียนในแตละชวงชั้นและจัดสัดสวนเวลาไดเหมาะสม โดยมี
คาเฉลี่ย 4.19 และสถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับอาเซียนใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของ
โรงเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 3.98 สวนรายการที่มีการปฏิบัติและเปนจริงระดับปานกลาง คือ สถานศึกษามีการกําหนด
สาระการเรียนรูรายปและรายภาคที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน โดยมีคาเฉลี่ย 3.45
ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย=3.90) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขออยูในระดับมาก รายการที่มีการปฏิบัติและเปนจริง โดยมี
คา เฉลี่ย สู ง สุด คื อ สถานศึ ก ษามี ก ารกํา หนดแผนการจั ด การเรีย นรู อาเซี ย น โดยมี ค า เฉลี่ ย 4.33 รองลงมาคื อ
สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 และสถานศึกษามี
สื่อนวัตกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีเทคโนโลยีการศึกษาเพียงพอ โดยมีคาเฉลี่ย 4.03 สวน
สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุค ลากรทุกคน มีค วามรู ความเขา ใจเกี่ ยวกับ ประชาคมอาเซี ยน และสถานศึ กษามี
เครือขายการเรียนรูอาเซียนทั้งในและนอกสถานที่ มีคาเฉลี่ยเทากันระดับต่ําสุด คือ 3.80
ดานการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก (คาเฉลี่ย=
3.87) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขออยูในระดับมาก รายการที่มีการปฏิบัติและเปนจริง โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถานศึกษามีการนําแนวทางการประเมินผลตามสภาพจริงมาใชในการวัดและประเมินผลของผูเรียน โดยมีคาเฉลี่ย
4.08 รองลงมาคือ สถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินการใชหลักสูตรที่เกี่ยวของกับอาเซียนตอชุมชน โดยมี
คา เฉลี่ ย 4.05 และสถานศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดตารางเรี ยนเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น โดยมี คา เฉลี่ ย 4.02 ส ว น
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สถานศึกษามีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนสูประชาคมอาเซียน มีคาเฉลี่ยระดับต่ําสุด
คือ 3.51
ดานการนิเ ทศ กํ ากับ ติ ดตาม และประเมิน ผล โดยภาพรวมมีก ารปฏิ บัติแ ละเปน จริ งในระดับ มาก
(คาเฉลี่ย=3.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขออยูในระดับมาก รายการที่มีการปฏิบัติและเปนจริง โดยมีคาเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ สถานศึ ก ษามี แ ผนงานหรื อ โครงการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ อาเซี ย น โดยมี ค า เฉลี่ ย 3.94
รองลงมาคือ สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงานจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงเนนสูประชาคมอาเซียน
โดยมีคาเฉลี่ย 3.93 และสถานศึกษามีการนําขอมูลจากการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับอาเซียน
โดยมีคาเฉลี่ย 3.89 สวนสถานศึกษามีการสํารวจปญหาและความตองการของการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ
อาเซียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 3.51
ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและเปนจริง ในระดับมาก
(คาเฉลี่ย=3.97) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขออยูในระดับมาก รายการที่มีการปฏิบัติและเปนจริง โดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีการรายงาน ผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรที่เกี่ยวกับอาเซียนใหผูปกครองและชุมชน
ทราบ โดยมีคาเฉลี่ย 4.04 รองลงมาคือ สถานศึกษามีการเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรที่
เกี่ยวกับอาเซียน โดยมีคาเฉลี่ย 4.01 และสถานศึกษามีการสรุปเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการบริหารหลักสูตร
เกี่ยวกับอาเซียนใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน โดยมีคาเฉลี่ย 3.95 สวนสถานศึกษามีก ารนําผลการ
ดําเนินงานการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนชี้แจงใหบุคลากรในสถานศึกษาทราบเพื่อการพัฒนา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ 3.89
ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก
(คาเฉลี่ย=3.94) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขออยูในระดับมาก รายการที่มีการปฏิบัติและเปนจริง โดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีแผนการปรับปรุงหลักสูตรอาเซียน โดยมีคาเฉลี่ย 4.09 รองลงมาคือ สถานศึกษามีการนําผล
การดําเนินงานมาใชเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียน โดยมีคาเฉลี่ย 4.05 และ
สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรที่เกี่ยวกับอาเซียน โดยมี
คาเฉลี่ย 4.03 สวนผูบริหารและครูรวมมือกันในการหาแนวทางแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอาเซียน
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 3.69
ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน ของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย ผูศึกษาไดนํา ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย ดังนี้
ปญหา
1. ครูและนักเรียนสวนใหญขาดความรูความเขาใจและการสรางตระหนักเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซียน
2. ระยะเวลาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอาเซียนมีนอย
3. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีนอย
4. ไมมีการจัดทําหลักสูตรอาเซียนสําหรับเปนแนวและแผน ของแตละกลุมสาระการเรียนรู
5.นโยบายเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรอาเซียนของรัฐบาลยังไมชัดเจน
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6.ขาดความตอเนื่องของความรูเรื่องประชาคมอาเซียน
7. หลักสูตรสถานศึกษามีการบูรณาการหลายอยางจนทําใหเกิดความสับสนในการนํามาปฏิบัติ
8. เวลาในการสอนแทรกเขาไปในวิชาหลักไมเพียงพอ ใหเกิดความรูไมมากเทาที่ควร
9. ครูไมเห็นความสําคัญของการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรอาเซียน
10. ครูผูสอนไมไดสรุปผลและรายงานการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียน
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดอบรม พัฒนาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แกครูและ บุคลากรทุกคน
2. ควรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหครู บุคลากร รวมถึงนักเรียนและผูที่เกี่ยวของ ใหมากขึ้น
3. ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิด ในการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน
4. ควรปลูกฝงจิตสํานึกและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหครู บุคลากร รวมถึงนักเรียนและผูที่
เกี่ยวของ
5. ควรจัดทําขอมูลสารสนเทศและมีอุปกรณสื่ออิเล็กทรอนิคในการคนควาเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียนที่
หลากหลายและเพียงพอ
6. ควรจัดทําหลักสูตรบูรณาการทุกกลุมสาระใหชัดเจนในการปฏิบัติใหเปนไปใน ทิศทางเดียวกัน
7. ควรเชิญบุคลากรในทองถิ่นมาใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่นเพื่อนําไปบูรณาการกับการทําหลักสูต
อาเซียน
8. ควรมีการกระตุนเตือนเพื่อใหดําเนินการตามแผนงานที่วางไวเปนระยะและขั้นตอนในการดําเนินงานควร
ชัดเจน งายตอการปฏิบัติ
9. ควรเปดวิชาเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตรอาเซียน
10. ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
11. ควรมีแบบรายงานผลการดําเนินการ พรอมทั้งใหความรูในการเขียนสรุปผลการ ดําเนินงานตอครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
12. ควรมีการประเมินผลและรวมพัฒนาหลักสูตรจากผูปกครอง

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนแม
สายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย ตามรูปแบบการบริหาร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ดาน สวนใหญมีการ
ปฏิบัติในระดับมาก ทั้งนี้มีประเด็นสําคัญ ที่นํามาสรุปอภิปราย ดังนี้
1. ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปน จริงในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษา
อาจมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของหลักสูตรอาเซียนเพื่อเปนการเตรียมพรอมในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งมีการปฏิบัติและเปนจริงระดับปานกลาง คือ มี
การสนับสนุนการใชวิทยากรในทองถิ่น เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน ทั้งนี้อาจเปน เพราะวาสถานศึกษากําลังเริ่ม
ดําเนินการในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน จึงทําใหยังไมมีกิจกรรมที่เปนการ
รวมมือในการดําเนินการจากวิทยากรภายนอกและยังไมไดรับการสนับสนุนการใชทรัพยากรในชุมชนที่ชัดเจน
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2. ดานการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริง ในระดับมาก โดยมี
ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ สถานศึ ก ษามี ก ารบู ร ณาการสาระการเรี ย นรู อ าเซี ย นกั บ กลุ ม สาระวิ ช าอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก
สถานศึกษาไดมีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับอาเซียนของโรงเรียนอยูแลวเพราะหลักสูตรที่สถานศึกษาใชอยูปจจุบัน
เปนหลักสูตรมาตรฐานสากลที่มีการกําหนดเปาหมายในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สวนประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งมีการปฏิบัติและเปนจริงระดับปานกลาง คือ สถานศึกษามีการกําหนดสาระการเรียนรูรายปและ
รายภาคที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินการในเรื่องของ หลักสูตร
อาเซียนยังไมไดดําเนินการตามรูปแบบที่เปนรูปธรรมแตจะใชวิธีการสอดแทรกเนื้อหา สาระของอาเซียนเขาไปในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3. ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการกําหนดแผนการจัดการเรียนรูอาเซียน แตปญหาที่พบ คือ บุคลากร
ขาดความตอเนื่องของความรูเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาไดมีความตระหนัก ในความสําคัญของ
หลักสูตรอาเซียนและเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความรู เกี่ยวกับอาเซียน สามารถนําความรูมา
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงแตยังเปนการพัฒนาความรู ความเขาใจ
เฉพาะบุคลากรบางกลุมสาระการเรียนรูเทานั้น สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีการกําหนดกิจกรรม
การเรียนรูอาเซียนที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถใชกระบวนการคิดในการแกปญหา เนื่องจาก สถานศึกษากําลังเริ่ม
วางแผนในการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูอาเซียนซึ่งยังไมมีการปฏิบัติอยางเปนระบบ
4. ดานการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการนําแนวทางการประเมินผลจัดตามสภาพจริงมาใชในการวัดและประเมินผลของ
ผูเรียน เนื่องจากสถานศึกษาไดดําเนินนําการประเมินผลตามรายวิชาตางเขามาประยุกตใชและพยายามจัดสรรครูและ
บุคลากรตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีการกําหนดตารางเรียน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมเพื่อใหเกิดการพัฒนาในการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความทันสมัย เทาทันกับสถานการณในปจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
การดําเนินงานดานการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน ยังไมไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอน การบริหารในแตละดานอยางชัดเจน
และครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเฉพาะการสรางประสบการณแกครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตอไปในการเขาสูประชาคมอาเซียน นอกจากนั้นยังพบวาปญหาสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ เวลาในการสอนแทรกเขาไปในวิชาหลักไมเพียงพอ ทําใหเกิดความรูที่ไมมากเทาที่ควร ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากภาระหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนของครู ที่ตองมีการสอนสอดแทรกหลักสูตรตาง ๆ ตามที่โรงเรียน
ไดจัดทําขึ้นจึงทําใหมีเวลาในการสอนไมเพียงพอ
5. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก โดย
มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ สถานศึ ก ษามี แ ผนงานหรื อ โครงการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ อาเซี ย น เนื่ อ งจาก
สถานศึ ก ษามี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการในการดํ า เนิ น งานโดยการแต ง ตั้ งหั ว หน า กลุ ม สาระการเรี ย นรู รว มเป น
คณะกรรมการในการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่ง
คณะกรรมการไดมีประชุม วางแผนรวมกันในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษา
มีการสํารวจปญหาและความตองการของการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับอาเซียน อาจเนื่องมาจากการดําเนินการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาเปนการดําเนินงานในชวงปตน ๆ จึงทําใหยัง
ไมมีการประเมินผลการบริหารหลักสูตรที่เกี่ยวกับอาเซียน
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6. ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยสูง สุด คือ สถานศึ กษามีการรายงานผลการดําเนิ นงานการ บริห ารหลักสูตรที่เกี่ ยวกับอาเซียนให
ผูปกครองและชุมชนทราบ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานในทุกดานเปนประจําทุก
เดือน รวมไปถึงมีการประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนของแตละกลุมสาระการ
เรียนรู สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีการนําผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนชี้แจงให
บุคลากรในสถานศึกษาทราบเพื่อพัฒนา สวนการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน กําลังดําเนินการแตยังไม
ชัดเจนและเปนระบบเทาที่ควร
7. ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีแผนการปรับปรุงหลักสูตรอาเซียน อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาใหความสําคัญ
ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ประกอบกับการบริหารงานของผูบริหารที่ให
ความสําคัญและสงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาใหเทาทันตอ
สถานการณในการจัดการศึกษาในอนาคต สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือผูบริหารและครูรวมมือกันในการหาแนว
ทางแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาลักสูตรอาเซียน อาจเนื่องมาจากสถานศึกษายังไมไดมีการปฏิบัติที่ชัดเจน
และเปนรูปธรรมแตสถานศึกษาไดเห็น ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
โดยไดมีการผลักดันและรวมกันพัฒนาหลักสูตรใหครบกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แตอาจจะยัง
ไมสมบูรณในทุกกระบวนการในการบริหารจัดการ
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สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
The state with Work-Performant of Assistant Teachers in Basic Education
Institutions under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2
สิทธิโชค แซพราน 1* และ สันติ บูรณะชาติ 2
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Sittichok Saepran1* and Santi Buranachat2
บทคัดยอ
การศึกษา เรื่อง สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของ
ครูผูชวยตามความคิดเห็นของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดย
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาใน 5 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนา
วิ ช าการ ด า นการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา และด า นความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชน กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ศึ ก ษา ได แ ก ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครู และครูผูชวยในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 รวมทั้งสิ้น 294 คน
ไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ โดยใชขนาดสถานศึกษาเปนระดับชั้น และเทียบตามตารางสัดสวนของ
Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบขอมูลโดยการทดสอบคา F หรือ ANOWA และการทดสอบรายคูดวยวิธีของ Scheffe’
ผลการศึกษา พบวาสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นพบวา
ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา รองลงมา คือ ครู และครูผูชวยตามลําดับ เมื่อพิจารณาแตละ
ดานพบวา ดานที่ มีคา เฉลี่ย สูงสุด คือ ดานการจั ดการเรีย นรู รองลงมา คือ ด านการพัฒนาผูเรียน และด านที่ มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานความสัมพันธกับชุมชนตามลําดับ
สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นํามา
เปรียบเทียบความแตกตางรายคู พบวาดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนาวิชาการ ดานการ
พัฒนาสถานศึกษา และดานความสัมพันธกับชุมชน สถานศึกษาขนาดเล็ก กับขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสถานศึกษาขนาดเล็ก กับขนาดใหญ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวย

Abstract
The purposes of this study were’ to investigate the state with Work-Performant of Assistant Teachers
in Basic Education Institutions under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2 and to compare
the performance of assistant teachers classified by the school size. The scope of this study was to investigate
the state with Work-Performant of Assistant Teachers in 5 aspects, namely, learning management, learners’
development, academic affairs, school development and relations with the community. The samples in the
research were 294, school administrators, the teachers and the assistant teachers in Basic Education Institutions
under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2 in the academic year 2015. They were
derived by a stratified random sampling based on Krejcie and Morgan’s table. The instrument used was a
questionnaire. The statistic used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and F-test (OneWay Anowa). Scheffe’s method was used if differences were found.
The result showed that the state with Work-Performant of Assistant Teachers in general was at
highest level. Considering the position is found, Position there is the highest, Educational institution
administrators, followed by teachers and assistant teachers. And considering that on each side found that, the
side with the highest average is the learning management. A practical level, the highest level. The second is
learners’ development. And the average least is the relationship with the community. There is a very practical
level.
The state with Work-Performant of Assistant Teachers in Basic Education Institutions under the Office
of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2. Classified by the school. Overall, all the different levels of
statistical significance. 01. The comparison of different pairs, the following were found, learning management,
learners’ development, academic affairs, school development and relations with the community. Small Schools
and medium Schools opinions different statistically significant level .05. Small Schools and large Schools opinions
different statistically significant level .05. Medium schools and large Schools are no different.
Keywords: Work-Performant of Assistant Teachers

บทนํา
นับจากอดีตจนถึงในปจจุบันนี้โลกของเราไดผานการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยตามกาลเวลา
ตั้งแตยุคสังคมเกษตรกรรม ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จนมาถึงยุคสมัยแหงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เรียกวายุค
โลกาภิวัตน สงผลใหโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อัน
เปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทําให
ประเทศตาง ๆ ในโลกตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหวางกันมากขึ้น โลกที่เคยกวางใหญกลับ
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เล็กลง ดินแดนแตละประเทศที่อยูหางไกลกันสามารถติดตอกันไดภายในเวลาเสี้ยววินาทีประดุจเปนหมูบาน (Global
Village) ภูเขาและทะเล ซึ่งเปนพรมแดนธรรมชาติ ที่เคยเปนอุปสรรคในการติดตอไปมาหาสู ดูเสมือนเลือนหายไปจน
กลายเปนโลกไรพรมแดน (กัลปธีร พละศรี, 2557 หนา 2)
ดังนั้นผลกระทบที่ตามมาในยุคสมัยแหงโลกไรพรมแดน คือ การติดตอสื่อสารสามารถกระทํากันไดอยาง
รวดเร็วและงายดาย นํามาซึ่งการเปดเสรีทางดานเศรษฐกิจและการคา เปนผลใหทุกสังคม ทุกประเทศจึงตองตกอยู
ภายใตภาวะของการแขงขันที่รุนแรงในทุกดานเพื่อความอยูรอดของสังคม และคนในสังคมนั้น เครื่องมือที่จะชวยให
สังคมอยูรอดและสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในสังคมอารยประเทศได คือ การสรางสังคมแหงปญญาและ
การเรี ย นรู การที่ สั ง คมหนึ่ ง จะเจริ ญ และพั ฒ นาได นั้ น จํ า เป น ที่ จ ะต อ งอาศั ย ป จ จั ย หลาย ๆ อย า ง ไม ว า จะเป น
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย สิ่งแวดลอม หรือวิทยาการตาง ๆ นํามาประกอบกันโดยวิธีที่เรียกวา "การ
พัฒนา"
ในการพัฒนาชาติ พัฒนาบานเมือง สิ่งหลัก ๆ เลยก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย "คน" จัดเปนฟนเฟองที่
เล็กที่สุดในการขับเคลื่อนสังคม แตเปนฟนเฟองที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนสังคมทุกสังคม เพราะฉะนั้นหากจะ
พัฒนาชาติใหกาวหนาไป สิ่งที่ตองเริ่มทําเปนอันดับแรก คือ การพัฒนาคน หากเราสามารถทําใหฟนเฟองเล็ก ๆ ที่
บรรจุอยูภายในฟนเฟองหลักที่เรียกวาสังคมแลว การที่จะพัฒนาในทุกๆดานก็จะสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
(ประนอมศรี จัยสิน, 2549 หนา 18)
วิธีการหรือแนวทางที่จะสรางและพัฒนาคน คือ กระบวนการศึกษา โดยการใชการศึกษาติดอาวุธทาง
ความคิดและปญญาใหแกคนในสังคม เพราะการศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) มาตรา 4 จากความหมายจะเห็นวา
การศึกษาจะชวยสรางคนหรือบุคคลใหเจริญงอกงามและสงผลตอสังคมในฐานะที่แตละบุคคลมาอยูรวมกันเปนสังคม
ก็ตรงกับประโยคที่วา “การศึกษาสรางคน คนสรางชาติ”
กระบวนการของการศึกษาที่สรางคนที่สําคัญคือ สถานศึกษา สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของ
เอกชน ที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 4) แตกระบวนการของการศึกษาสรางคนที่สําคัญซึ่งอยูในสถานศึกษา คือ ครู อาจารยผูประสิทธิประสาทวิชา
แกลูกศิษยในโรงเรียน
ทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยเราจะดีหรือไมตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ คุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทย และคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันจะดีหรือไมดีขึ้นอยูกับขึ้นบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวของ
กับการจัดระบบการศึกษา ซึ่งครูผูสอนจะมีความสําคัญยิ่งตอผลของการจัดการศึกษา เพราะเปนผูที่รับผิดชอบตอ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยตรง แตปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของผูเรียนไมได
จํากัดเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนรู เพราะคุณภาพของผูเรียนมิไดวัดที่ดานพุทธิพิสัยเพียงอยางเดียว แตตองหมาย
รวมถึงการพัฒนาดานทักษะพิสัย และจิตพิสัยดวย ซึ่งครูเองจะตองสามารถทําใหศิษยรูจักคิดและตัดสินใจอยาง
ฉลาด เป น แบบอย า งแนะนํา ศิ ษ ย ให ป ระพฤติ ดี และการที่ นั ก เรี ย นจะเรี ย นรู ไ ด ดี นั้น คุ ณ ลัก ษณะและการกระทํ า
ตลอดจนพฤติกรรมตางๆของครูมีสวนเปนอยางมาก หากครูมีลักษณะของครูการกระทําและพฤติกรรมของครูเปนไป
ในทางที่ดี สงเสริมสัมพันธภาพอันดีระหวางครูกับนักเรียนแลวก็จะเปนผลทําใหการเรียนการสอนและการอบรม
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ดําเนินไปไดดวยดี (จันเพชร ดายังหยุด, 2556, หนา 2) ครูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา
เพื่อเปนกําลังพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญไปอยางรวดเร็ว ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2513) ความวา “ หนาที่ครูมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปน
หนาที่ปลูกฝงความรู ความ คิด และจิตใจของเยาวชน ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญมากในการสรางสรรค
บันดาลอนาคตของชาติบานเมือง” (ปรีชา นิพนธพิทยา, 2542 หนา 19)
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตราที่ 38 ไดกําหนดตําแหนง
ที่ใชในการบรรจุขาราชการครูในตําแหนงครูผูชวย และครู มาตรา 56 ไดกําหนดใหผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งให
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงครูผูชวย ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดกรณีผูมีอํานาจตามมาตรา 53
พิจารณาเห็นวาขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความประพฤติไมดี ไมมีความรู ไมมีความเหมาะสม หรือมี
ผลการประเมิ น ทดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการหรื อ เตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม อยู ต่ํ า กว า เกณฑ ที่
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด โดยไมควรใหรับราชการตอไปก็ใหสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการไดไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมหรือไมก็
ตามแตถาพนกําหนดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมแลพัฒนาอยางเขมแลว ผูมีอํานาจตาม
มาตรา 53 พิจารณาเห็นวาควรใหผูนั้นรับราชการตอไปก็สั่งใหผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง หรือวิทยฐานะที่จะไดรับ
แตงตั้งตอไป และรายงานหัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณีและการกําหนดหลักสูตรการ
เตรียมความพรอม และพัฒนาอยางเขมเปนหลักสูตรบรูณาการเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติและบุคลิกลักษณะ
ในการปฏิบัติวิชาชีพครูของครูผูชวย
สภาพในการปฏิบัติงานของครูเมื่อเขาสูวิชาชีพแลว คือ ครูตองรับผิดชอบภาระงานมาก นอกจากงานการ
สอนแลวยังตองรับผิดชอบงานดานอื่น ๆ ของสถานศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย เชน งานวิชาการ งานทะเบียนและ
วัดผลงานการเงินและพัสดุ ฯลฯ รวมถึงการที่จะตองเตรียมงานเพื่อรับการประเมินจากหนวยงานภายใน และภายนอก
ดวยเหตุนี้ครูผูชวยที่เพิ่งบรรจุเขารับราชการจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อสามารถปฏิบัติงานอยางครูมืออาชีพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน (อัญชุลี อุดรกิจ, 2557 หนา 3)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนเขตการศึกษาขนาดใหญ ประกอบดวย
โรงเรียนทั้งหมด 183 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 136 แหง และโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาจํานวน 47 แหง บริบทของมีทั้งโรงเรียนที่ตองอยูบนพื้นที่ราบและบนพื้นที่สูง จึงทําใหมีการขาดแคลน
ครูจํานวนมาก ในปการศึกษา 2556–2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีการเปด
สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
มีผูที่สามารถสอบแขงขันไดและเขารับการบรรจุแตงตั้งเพื่อทดแทนอัตรากําลังครูที่ขาดแคลนจํานวนมาก (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2)
ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการที่จะศึกษาเรื่องสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดวยผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของครูผูชวยที่เริ่มตนสู
เสนทางของวิชาชีพครูอยางแทจริง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบตอหนาที่การ
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งาน การปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนทางราชการ และยังไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
ครู และครูผูชวย วามีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในแตละสถานศึกษาอยางไร เพื่อเปนขอมูล
ใหกับหนวยงานตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใชประกอบในการแสวงหาแนว
ทางการพัฒนาครูผูชวยตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และครู
ผูชวยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ขนาดของสถานศึกษา จําแนกเปน
1. ขนาดเล็ก
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดใหญ

ตัวแปรตาม
สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทั้ง 5 ดาน ดังนี้
1. ดานการจัดการเรียนรู
2. ดานการพัฒนาผูเรียน
3. ดานการพัฒนาวิชาการ
4. ดานการพัฒนาสถานศึกษา
5. ดานความสัมพันธกับชุมชน
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และครูผูชวย ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพ
การปฏิบัติงานของครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกตางกัน

วิธีการศึกษา
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และครูผูชวย ในโรงเรียนที่มี
ครูผูชวยปฏิบัติงานสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2558 ทั้งหมด
37 โรงเรียน จํานวนทั้งหมด 492 คน โดยจําแนกไดดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 37 คน ครู จํานวน 365 คน
และครูผูชวย จํานวน 90 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และครูผูชวย ในโรงเรียนที่มีครูผูชวย
ปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 294 คน แยก
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เปน ผูบริหารสถานศึกษา 33 คน ครู 188 คน ครูผูชวย 73 คน ไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ โดยใช
ขนาดสถานศึกษาเปนระดับชั้น และเทียบตามตารางสัดสวนของ Krejcie and Morgan (อางอิงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล
2550 หนา 143-144)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามชนิดสํารวจรายการ (Check List) เกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวย ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพการ
ปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
จํ า นวน 5 ด า น ได แ ก ด า นการจั ด การเรี ย นรู ด า นการพั ฒ นาผู เ รี ย น ด า นการพั ฒ นาวิ ช าการ ด า นการพั ฒ นา
สถานศึกษา และดานความสัมพันธกับชุมชน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
5
หมายถึง
ปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
ปฏิบัติงานในระดับมาก
3
หมายถึง
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
ปฏิบัติงานในระดับนอย
1
หมายถึง
ปฏิบัติงานในระดับนอยที่สุด
3. สถิติใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลในลักษณะตางๆดังนี้
3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดเปนหมวดหมูและเพื่อทราบลักษณะพื้นฐานของ
กลุมตัวอยาง ไดทําการวิเคราะหโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 การทดสอบเปรียบเทียบใชสถิติเชิงอนุมาน สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใชสถิติเชิงอนุมาน คือการทดสอบคา F หรือ
ANOWA เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ Scheffe’

ผลการศึกษา
พบวาตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ครู คิดเปนรอยละ 63.95 รองลงมา คือ ครู คิดเปน
รอยละ 24.83 และผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 11.22 ในสวนของขนาดสถานศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
มากที่สุด คือ ขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 42.52 รองลงมา คือ ขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 40.48 และขนาดเล็ก คิด
เปนรอยละ 17.00
สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และครูผูชวย โดยภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นพบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา รองลงมา คือ ครู และ
ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ครูผูชวย มีระดับการปฏิบัติระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดการเรียนรู มีระดับการปฏิบัติระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการพัฒนาผูเรียน และ
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานความสัมพันธกับชุมชน มีระดับการปฏิบัติระดับมาก
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สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งนี้ ผูศึกษาไดสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และนําเสนอขอเสนอแนะ ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และครูผูชวย
พบวาโดยภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นพบวา ความคิดเห็นที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา รองลงมา คือ ครู และครูผูชวยตามลําดับ เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดการเรียนรู รองลงมา คือ ดานการพัฒนาผูเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ
ดานความสัมพันธกับชุมชน รายละเอียดดังนี้
1.1.1 ดานการจั ดการเรียนรู สภาพการปฏิบัติงานของครู ผูชวยในสถานศึก ษาขั้น พื้นฐานสังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
ครูผูชวย ภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
1.1.2 ดา นการพัฒนาผูเรียน สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชว ยในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานสังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
ครูผูชวย ภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
1.1.3 ดานการพัฒนาวิชาการ สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
ครูผูชวย ภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด โดยผูบริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด สวนครู
ผูชวยปฏิบัติอยูในระดับมาก
1.1.4 ดานการพัฒนาสถานศึกษา สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
ครูผูชวย ภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด โดยผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด สวนครู และครู
ผูชวยปฏิบัติอยูในระดับมาก
1.1.5 ดานความสัมพันธกับชุมชน สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
ครูผูชวย ภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด โดยผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด สวนครู และครู
ผูช วยปฏิบัติอยูในระดับมาก
1.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยจําแนกตามขนาดสถานศึกษา
พบวา สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 นํ ามาเปรียบเทียบความแตกตา งรายคู พบว าดานการจัด การเรียนรู ดานการพัฒ นาผูเรียน ด านการพัฒนา
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วิชาการ ดานการพัฒนาสถานศึกษา และดานความสัมพันธกับชุมชน สถานศึกษาขนาดเล็ก กับขนาดกลาง มีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสถานศึกษาขนาดเล็ก กับขนาดใหญ มีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญไมแตกตางกัน
2. อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายดังนี้
2.1 ผลการศึกษาพบวา สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และครูผูชวย พบวา ผูบริหารสถานศึกษา และครูมีระดับการปฏิบัติระดับมากที่สุด สวน
ครูผูชวยมีระดับการปฏิบัติระดับมาก ทั้งเนื่องจากความแตกตางดานภาระงานที่รับผิดชอบ และประสบการณในการ
ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน สงผลใหครูผูชวยซึ่งเพิ่งไดรับการบรรจุแตงตั้ง จึงมีความคิดเห็นตอระดับการปฏิบัติงานที่
นอยกวาผูบริหารสถานศึกษา และครู สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาดา สายประเสริฐ (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพและป ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านของครู ผู ช ว ยในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อุบลราชธานีเขต 5 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติงานของครู
ผูชวยในครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน แตกตางกั นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกั บ
งานวิจัยของอัญชุลี อุดรกิจ (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการปฏิบัติงานของครูผูชวยในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผลการวิจัยพบวา พบวาขาราชการครูที่มี
ตําแหนงตางกัน และปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่ปฏิบัติระดับมากที่สุด คือ ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนา
ผูเรียน ดานการพัฒนาวิชาการ และดานการพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจาก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนรูมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความ
สมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จําเปนตอ
การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคน
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ในสวนดานความสัมพันธกับชุมชนมีระดับการปฏิบัติระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องจากครูผูชวยสวนใหญจะไมไดเขารวมสัมพันธกับชุมชนมากนัก เพราะเพิ่งไดรับบรรจุแตงตั้ง จึงยังไมไดมี
ปฏิสัมพันธกับชุมชนมากนัก ซึ่งสอดคลองกับงาวิจัยของวิภาดา สายประเสริฐ (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและ
ปญหาในการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5
ผลการวิจัยพบวา สภาพในการปฏิบัติงานของครูผูชวยดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนา
วิชาการ ดานการพัฒนาสถานศึกษา ดานความสัมพันธกับชุมชน ในภาพรวมทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของกัลปธีร พละศรี (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดกลุม
โรงเรี ย นเมื อ งกั น ทร สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 4 ผลการวิ จั ย พบว า สภาพการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครู ตามความคิดเห็นของขาราชการครู ในสังกัดกลุมโรงเรียนเมืองกันทร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
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2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกโดยขนาดของสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนา
ผูเรียน ดานการพัฒนาวิชาการ ดานการพัฒนาสถานศึกษา และดานความสัมพันธกับชุมชน โดยรวมทุกดานแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งเอาไว ดังนี้
ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนาวิชาการ ดานการพัฒนาสถานศึกษา และ
ดานความสัมพันธกับชุมชน สถานศึกษาขนาดเล็ก กับขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสถานศึกษาขนาดเล็ก กับขนาดใหญ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากบริบทของขนาดสถานศึกษาที่มีความ
แตกตางกัน ทั้งดานของนักเรียน บุคลากร สื่อ และเทคโนโลยี กลาวคือ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญมี
จํานวนนักเรียนที่มากกวา จึงทําใหไดรับการจัดสรรจํานวนบุคลากร และงบประมาณที่มากกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก
เมื่อมีความพรอมทั้งดานของบุคลากร และงบประมาณ สถานศึกษาสามารถกระจายภาระงานทั้ง 4 ฝายไดอยาง
ทั่วถึง การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากกวา จึงทําใหความคิดเห็นไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ
ยุทธชัย เสริมพงษ (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาการปฏิบัติงานของครูผูชวยในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัยพบวา ขนาดโรงเรียนแตกตางกัน มีปญหาการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ จันเพชร ดายังหยุด (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของครูผูชวยใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
สถานศึกษา กรรมการผูประเมิน และครูผูชวยมีตําแหนงตางกัน และมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของครูผูชวยไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของกัลปธีร
พละศรี (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดกลุมโรงเรียนเมืองกันทร สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการวิจัยพบวาสภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยจําแนกตาม
ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งแตกตางกับสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่มีบุคลากร
ไมเพียงพอตอระบบการบริหารงาน ครูหนึ่งคนตองรับผิดชอบในหลายงาน ประกอบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรนอย
กวา จึงเปนเหตุใหความคิดเห็นมีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาดา สายประเสริฐ (2552) ไดศึกษา
เกี่ยวกับสภาพและปญหาในการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานีเขต 5 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการ
ปฏิบัติงานของครูผูชวยในครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของอัญชุลี อุดรกิจ (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการปฏิบัติงานของครูผูชวยใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผลการวิจัยพบวา คิดเห็นของขาราชการ
ครู โดยจําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา พบวาขาราชการครูที่มีตําแหนงตางกัน และปฏิบัติหนาที่ใน
สถานศึกษาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในโรงเรียนมัธยมศึกษา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ควรมีการสงเสริมใหครูผูชวยที่เพิ่งเขารับการ
บรรจุแตงตั้งใหม ไดเขาไปศึกษาสภาพแวดลอมและบริบทของชุมชน หมูบานที่เปนเขตบริการของโรงเรียนที่ตนได
ปฏิบัติงานอยู เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูและผูปกครอง เพื่อรวมมือกันในการแกไขและพัฒนาผูเรียน
อยางเต็มศักยภาพ
2. ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูผูชวยไดแสดงศักยภาพของตนอยางเต็มที่ โดยยึด
เปาหมาย คือ การพัฒนาผูเรียนและโรงเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากครูผูชวยที่เพิ่งไดรับการบรรจุแตงตั้งใหมจะมีเทคนิค
วิธีการในการจัดการเรียนการสอนใหม ๆ ซึ่งสงผลดีตอการจัดการเรียนรูในโรงเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาสภาพความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ที่สงผลตอสภาพในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. ควรมี การศึกษาสภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึก ษาสังกัด สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ระหวางสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญที่สงผลตอสภาพความคิดเห็นที่
ไมแตกตางกัน
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการจั ด การเรี ย นรู ข องครู ผู ช ว ย ที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาผู เ รี ย นในขนาด
สถานศึกษาระดับตาง ๆ

กิตติกรรมประกาศ
บทความสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ฉบับนี้เกิดขึ้นจากความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยที่ปรึกษา ที่
ไดใหคําแนะนําปรึกษา และชวยเหลือมาโดยตลอด และผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ จนบทความฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณ
คณะผูบริหาร ครู และครูผูชวยในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ใหความรวมมือให
ขอมูลในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนที่มีสวนชวยใหการศึกษาครั้งนี้ผานลุลวงดวยดี
ตลอดรวมถึ งผู ที่มี ส ว นเกี่ย วข อ งทุ ก ท านที่ ไ ม ไ ด ร ะบุ น าม ทํ า ให บ ทความฉบับ นี้ สํ า เร็ จ ลุล ว งไปด ว ยดี คุ ณ ค า และ
ประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาอิสระเลมนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนกตเวทิตาคุณแดบูรณพาจารย พรอมมอบ
ความดีนี้ใหแกบิดา มารดา และครอบครัวผูศึกษาที่เปนกําลังใจใหแกผูศึกษาตลอดมา
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สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอนตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา
The performance of teaching personnels' duties of the Child Development
Center under the Local Government Organizations in Dokhumtai district,
Phayao
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26

27

Patcharee Funthungpoom1* and Sunthon Khlaium2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ดานการสอน ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา ประชากร ไดแก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก จํานวน 111 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความถี่
จากผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติงานในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับจากมากไปหา
นอย ดังนี้ สูงสุด ไดแก ดานงานเอกสารประจําชั้นเรียน รองลงมา ไดแก ดานการดูแลเด็ก รองลงมาดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู รองลงมาดานความสัมพันธกับชุมชน รองลงมาดานการเขียนแผนการจัดประสบการณ รองลงมา
ดานการประเมินพัฒนาผูเรียน รองลงมาดานการจัดสภาพแวดลอม รองลงมาดานสื่อการเรียนการสอน รองลงมา
ดานการนิเทศการสอน รองลงมาดานการพัฒนาตนเอง รองลงมาดานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา รองลงมาดานการ
จัดทําหลักสูตร และนอยที่สุดดานการวิจัยในชั้นเรียน ตามลําดับ
จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะพบวา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พบวา ครูขาดความรูใน
เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ควรสงเสริมใหครูมีความรูและความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดานการดูแลเด็ก พบวาครูมีงานที่ตองรับผิดชอบมาก ควรกําหนดใหครู 1 คน ตอ เด็ก 10 คน ดานการจัดทําหลักสูตร
พบวาครูยังขาดความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดทําหลักสูตร ควรมีการจัดอบรมครูในการจัดทําหลักสูตร ดานการ
เขี ย นแผนการจั ด ประสบการณ พ บว า เด็ ก ไม ไ ด เ รี ย นตามแผนการจั ด ประสบการณ ครู ค วรจั ด ทํ า แผนการจั ด
ประสบการณแบบบูรณาการ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา การเรียนรูของเด็กแตละคนไมเทากัน ควรมีครู
1
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ดูแลเด็กมากกวา 1 คน ดานสื่อการเรียนการสอน พบวา สื่อการสอนมีจํานวนไมเพียงพอกับจํานวนเด็ก ควรมีการ
อบรมการจั ด ทํ า สื่ อ การสอน ด า นการประเมิ น พั ฒ นาผู เรี ย น พบว า เอกสารการประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบบอย ควรหาแบบประเมินที่ใชไดตลอด ดานการนิเทศการสอน พบวา ผูที่มานิเทศการสอนไมมี
ความรูในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ผูนิเทศควรมีความรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
ดานการวิจัยในชั้นเรียน พบวา ครูขาดความรูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน ควรมีการจัดอบรมเรื่องการทําวิจัยในชั้น
เรียน ดานการพัฒนาตนเอง พบวา ครูขาดโอกาสเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ควรสนับสนุนใหครูไดเขารับการ
อบรมปละ 2 ครั้ง ดานการจัดสภาพแวดลอมพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมมีรั้วรอบขอบชิด ควรจัดสรางรั้วคอนกรีตให
ครบทุกดาน ความสัมพันธกับชุมชน พบวา ผูปกครองเขารวมกิจกรรมไมครบตามจํานวน ครูควรจัดทําหนังสือแจง
ลวงหนา 2–3 วัน และดานงานเอกสารประจําชั้นเรียนพบวา เอกสารแตละประเภทมีมากเกินไป ครูทุกคนควรแบงงาน
กันทํา
คําสําคัญ: สภาพการปฏิบัติงาน, บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

Abstract
The propose of this self-independent studying are studying the operation condition of roles and
responsibilities of teaching stuffs, and studying problems, suggestions of teachers about their roles and
responsibilities in Child Development Center belong to Local Organization in DokKam Tai District, Payao . 111
populations are child care teachers, child care teachers assistants, and child care of Local organization in
DokKam Tai District, Payao . The research instruments are questionnaire, rating scale, and open-ended
questionnaire. Data analysis by using statistics of percentile, average, standard deviation, and frequency.
The result of studying general roles and responsibilities of Child Care Center, the operation condition are
in high level from high to low : the highest is classroom documents , the next is child caring, then is learning
activities, then is community relationship, then is doing lesson plan, then is learning assessment, then is teaching
material, then is environment management, then is classroom observing, then is education development, then is
self-development, then is curriculum development, and the last is classroom research in order
From the studying the problems and suggestions from the teachers said that they lack knowledge of
doing development plans. The organization should serve them to get knowledge about doing development plans.
In child caring found that at the present the teachers have much more tasks to do, for example academic tasks
and assignments from the organization. And there are a few teachers, so they can’t good take care of the
children. They suggested that a teacher should take care 10 children, it will make the operation is more
effective. In curriculum found that the teacher don’t have knowledge about curriculum, they should serve the
seminar about the curriculum at least twice a year. The lesson plan they cannot make all 6 activities in a day.
They suggested that should make integrate lesson plan to develop the children. In learning activities found that
the individual differences are effect to children’s learning, the teacher should be more than one teacher in a
class. In teaching material found that it’s not enough for the children and the teacher have to make them more
every year, should be give them knowledge about producing technology teaching material. In learning
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assessment found that the assessment forms always change, the teacher have to do something new, it should
be the same forms and it can be used in the next time. In classroom observing, the observers don’t know about
teaching for the preschoolers. In classroom research found that the teacher don’t have knowledge about how to
do classroom research, they should be given the seminar about how to do the research to make them more
understand in research. In self-development, they don’t have a chance to join the seminar of government or
private organization, because of the budget is not enough. They should join the seminar at least twice a year. In
environment management found that the surrounding there are not safety area and big trees for children. They
should build the brick fence all around. In local relationship found that some parents didn’t join Child
Development Center’s activities, they should send the letter to the parents 2-3 days before. In classroom
document found that there are too much documents and duplicate, so the teachers don’t have enough time to
take care of the children. They should assign tasks to each teacher equally.
Keywords: operation condition, roles and responsibility

บทนํา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 80 บั ญ ญั ติ ใ ห รัฐ ต อ งดํ า เนิ น การตาม
แนวนโยบายดานการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ชุมชน องคกรทางศาสนาและเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาใหเท าเทียมและสอดคล องกับแนวนโยบายพื้น ฐานแห งรัฐ ในการนี้พระราชบั ญญัติ การศึก ษาแหง ชาติ
พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายใน
ทองถิ่นนั้น รวมถึงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16(9) กําหนดใหองคกรปกครองสวนท องถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจั ดระบบบริการสาธารณะเพื่ อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นดานการศึกษา โดยสามารถดําเนินการจัดตั้ง รับการถายโอน ใหการสนับสนุนและ
รวมกันจัดกับหนวยงานอื่น ตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จึงตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2549-2559) ซึ่งเนนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุล
พอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูทันโลก เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย โดยยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
ภารกิจดา นศูนยพัฒ นาเด็กเล็กเปนอีก หนึ่งภารกิจที่กําหนดใหมีก ารถายโอนใหกับองคกรปกครองสว น
ท อ งถิ่ น โดยแบ ง ออกเป น ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของกรมพั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของสํ า นั ก งานการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.เดิม) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหรือมัสยิดของกรมการศาสนา ซึ่งคณะกรรมการ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดการถายโอนภารกิจดานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของกรมพัฒนาชุมชุมและศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.เดิม) เปน
การถายโอนงบประมาณ การบริหารจัดการ วัสดุ-ครุภัณฑ ที่ดินและอาคารที่ปลูกสรางใหกับองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น สําหรับในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ถายโอนจากกรมศาสนาเปนการถายโอนเฉพาะงบประมาณเทานั้น
เนื่องดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ถายโอนจากกรมศาสนาเปนการบริหารจัดการโดยวัดซึ่งถือเปนนิติบุคคลเชนเดียวกับ
โรงเรียนตาง ๆ ดังนั้นจึงไมสามารถกําหนดใหมีการถายโอนการบริหารจัดการครุภัณฑที่ดินและอาคารที่ปลูกสรางได
อยางไรก็ตามผลกระทบจากการถายโอนดังกลาวสงผลใหผูดูแลเด็กเล็กซึ่งทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหง ตอง
เปลี่ยนสังกัดจากเดิมคือ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศาสนา มาเปนพนักงานจางสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามภารกิจการถายโอนดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไว 6 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานการมีสวนรวมจากชุมชนและสนับสนุนจาก
ทุกภาคสวน ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานบุคลากร
ซึ่งประกอบดวย 4 ตําแหนง คือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และพนักงานจางที่
ปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก ธุรการ การเงิน พัสดุ ผูประกอบอาหาร ภารโรง ยามรักษาความปลอดภัย
และพนักงานจางตําแหนงอื่น ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวาจําเปน
ในปจจุบันบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอดอกคําใต มีบุคลากรดานการสอน ประกอบดวย ครู
ผูดูแลเด็ก สถานภาพเปนขาราชการหรือพนักงานครูสวนทองถิ่น ผูชวยครูผูดูแลเด็ก สถานภาพเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ และผูดูแลเด็ก สถานภาพเปนพนักงานจางทั่วไป สภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต ในปจจุบัน พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีทั้งหมด 27 ศูนย มีบุคลากรดานการสอนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก ครูผูดูแลเด็ก 41 คน ผูชวยครูผูดแลเด็ก 63 คน และผูดูแลเด็ก 7 คน รวมทั้งสิ้น 111 คน
เนื่องดวยภารกิจดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนภารกิจถายโอนดานการศึกษาและเปนภารกิจที่พึ่งเริ่มตนใหมสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงสงผลใหเกิดปญหาในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานตาง ๆ เปนอยาง
มาก โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของบุคคลากรดานการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ในมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 13 ดาน ประกอบดวย ดาน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ดานการดูแลเด็ก ดานการจัดทําหลักสูตร ดานการเขียนแผนการจัดประสบการณ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการประเมินพัฒนาผูเรียน ดานการนิเทศการสอน
ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการพัฒนาตนเอง ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานความสัมพันธกับชุมชน และดานงาน
เอกสารประจําชั้นเรียน ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา ผูวิจัยในฐานะเปนนักวิชาการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรับผิดชอบงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จากการศึกษาในเบื้องตน พบวา ทองถิ่นควรสงเสริมผูดูแลเด็กเล็กไดมีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาปฐมวัย ให
มากขึ้นและไดรับการฝกอบรมใหมากขึ้น (สุรสิทธิ์ ปอมภา, 2553 หนา 58) ดานบุคลากรควรสงเสริมใหครูมีความรู
ทักษะ ในการจัดการสอนกิจกรรมเสริม ตลอดจนหลักสูตรสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะตาง ๆ
ที่ไดเรียนรู นํามาประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ เสริมสรางพัฒนาการของเด็กทุกดานอยาง
สมดุลและเต็มศักยภาพ (กฤติมา ไทยหนุม,2553 หนา 56) หลักสูตรในระดับปฐมวัยมีความแตกตางจากงานหลักสูตร
ในระดับอื่น ๆ คือ การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยไมมุงเนนการจัดกระบวนการเรียนรูทางวิชาการแตจะเนนในดาน
การเตรียมความพรอมของเด็ก ดังนั้นครูผูสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยจําเปนตองมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตน
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ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาสภาพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรด า นการสอน ตามบทบาทหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อนํา
ข อ มู ล ไปใช เ ป น แนวทางในการเตรี ย มการ และพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอนตามบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา (2)
เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอนตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

บทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ในเขตอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยาจํานวน 13ดาน ดังนี้
1.ดานการวางแผนพัฒนาการศึกษา
2.ดานการดูแลเด็ก
วิธีวิท3.ด
ยาการวิ
านการจัจดัยทําหลักสูตร
4.ดานการเขียนแผนการจัดประสบการณ
5.ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6.ดานสื่อการเรียนการสอน
7.ดานการประเมินพัฒนาผูเรียน
8.ดานการนิเทศการสอน
9.ดานการวิจัยในชั้นเรียน
10.ดานการพัฒนาตนเอง
11.ดานการจัดสภาพแวดลอม
12.ดานความสัมพันธกับชุมชน
13.ดานงานเอกสารประจําชั้นเรียน

สภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรดานการสอน

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เปนการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอนตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาจํานวน 13 ดาน
ประกอบดวย ดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ดานการดูแลเด็ก ดานการจัดทําหลักสูตร ดานการเขียนแผนการ
- Proceedings -

1529

จัดประสบการณ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอนดานการประเมินพัฒนาผูเรียน ดานการ
นิเทศการสอน ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการพัฒนาตนเอง ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานความสัมพันธกับชุมชน
และดานงานเอกสารประจําชั้นเรียน

ผลการศึกษา
จากการวิจัยพบวา สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอน ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาในภาพรวมอยูในระดับ
มากทุกดาน

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอน ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา พบวา
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดเปนเพศหญิง จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 100อยูในสถานภาพสมรส จํานวน
64 คน คิดเปนรอยละ 71.9 มีอายุระหวาง 31–40 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 46.1 มีประสบการณการทํางาน
16 ปขึ้นไป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 44.9 และวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 79 คน คิดเปนรอย
ละ 88.8
สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอน ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
1. สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอน ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดานแลวอยูในระดับมาก 13 ดาน เรียงอันดับจากมากไปหานอย ไดแกดานงานเอกสารประจําชั้นเรียนดานการ
ดูแลเด็ก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานความสัมพันธกับชุมชนดานการเขียนแผนการจัดประสบการณ ดานการ
ประเมินพัฒนาผูเรียน ดานสื่อการเรียนการสอนดานการจัดสภาพแวดลอมดานการนิเทศสอน ดานจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง ดานการจัดทําหลักสูตร และดานการวิจัยในชั้นเรียน ตามลําดับ
2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
ขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การนําแผนพัฒนาการศึกษาไปเปนแนวทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมา
คือ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3. ดานการดูแลเด็ก ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุด คือ การสํารวจรายชื่อเด็กที่เขารับการเลี้ยงดูประจําวันรองลงมา คือ การปลูกจิตสํานึกใหเด็กรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริยและขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็ก
4. ดานการจัดทําหลักสูตร ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด คือ การนําหลักสูตรไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมา คือ
การจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การประเมินระหวางการ
ใชหลักสูตร
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5. ดานการเขียนแผนการจัดประสบการณ ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
ขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การจัดทําแผนการจัดประสบการณ รองลงมา คือ การจัดทําแผนการจัดประสบการณ
สอดคลองกับหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ กและขอที่มีการปฏิบัติ นอยที่สุด คือ การสง บันทึกหลังแผนการจั ด
ประสบการณใหแกหนวยงานตนสังกัดและการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดประสบการณในปถัดไป
6. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี
การปฏิบัติมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอารมณจิตใจและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาอารมณจิตใจและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก
และกลามเนื้อมัดใหญและการจัดกิจกรรมประจําวัน (6 กิจกรรม) และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการคิด สังเกตจําแนกเปรียบเทียบ จัดหมวดหมูเรียงลําดับเหตุการณ และการแกปญหา
7. ดานสื่อการเรียนการสอน ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีการ
ปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด คื อ การเล า นิ ท านหรื อ เล า เรื่ อ งโดยใช สื่ อ รู ป ภาพประกอบ เพื่ อ เสริ ม สร า งจิ น ตนาการของเด็ ก
รองลงมา คือ การใชสื่ออุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทางดานรางกาย และขอที่มี
การปฏิบัตินอยที่สุด คือ การใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ เชน ซีดีรอม วีดีทัศน มีการปฏิบัติระดับมาก
8. ดานการประเมินพัฒนาผูเรียน ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี
การปฏิ บัติ ม ากที่ สุ ด คื อ การจดบั น ทึ ก การประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ไว เป น หลั ก ฐาน รองลงมา คื อ การประเมิ น
พัฒนาการเด็กโดยใชการสังเกต และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การประเมินพัฒนาการเด็กรวมกับผูปกครอง
9. ดานการนิเทศการสอนในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติ
มากที่สุด คือ การจัดปฏิทินการนิเทศการสอน รองลงมา คือ การแจงขอมูลยอนกลับแกครูผูสอนหลังการประเมิน
และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การนําผลการประเมินการนิเทศการสอนมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางพัฒนาการ
นิเทศการสอนครั้งตอไป
10. ดานการวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด คือ วิจัยในชั้นเรียนที่จัดทําขึ้นเกิดจากปญหาดานพฤติกรรมเด็กการนําผลการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนไป
ใชเพื่อแกปญหาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการนําผลการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนไปใชเพื่อแกปญหาดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรองลงมา คือ การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การ
นําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนในที่ประชุมระดับทองถิ่น
11. ดานการพัฒนาตนเองในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติ
มากที่สุด คือ การมีมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอื่น รองลงมา คือ การใชภาษาในการสื่อสารที่ไพเราะ นาฟง
นิ่มนวล ออนหวาน และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
12. ดานการจัดสภาพแวดลอมในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด คือ การจัดบรรยากาศในหองเรียนมีแสงสวางเพียงพอ และอากาศถายเทไดสะดวก รองลงมา คือ
การจัดมุมประสบการณภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การจัดหองเรียน พื้นที่สีเขียว
สนามเด็กเลนและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอใหอยูในสภาพใชการไดดี
13. ดานความสัมพันธกับชุมชนในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด คือ การจัดประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง รองลงมา คือ การเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา และประเพณีตาง ๆ ของทองถิ่นนั้น ๆ และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การจัดทําสมุดสื่อสารระหวางศูนย
กับผูปกครอง
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14. ดานงานเอกสารประจําชั้นเรียนในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ
ที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การจัดทําแบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจําวันผูเรียน รองลงมา คือ การจัดทําบัญชี
รายชื่อ และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การจัดทําแบบบันทึกพฤติกรรมผูเรียน
จากการสรุปผลการวิจัย มีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอนตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
1. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
จากการวิจัย พบวา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา บุคลากรดานการสอนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งประกอบดวยแผนสามป
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา บุคลากรดานการสอนมีการนําแผนพัฒนา
การศึก ษาไปเปน แนวทางในการดํ า เนิ น งานของศู น ยพั ฒ นาเด็ กเล็ ก ได อ ยา งมี ประสิท ธิ ภ าพและเกิ ดประสิท ธิ ผ ล
ตลอดจนมีการประเมินผลของนําแผนพัฒนาการศึกษาไปใช และมีการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาใหดียิ่งขึ้นในป
ถั ด ไป ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของสุ ร ศั ก ดิ์ พั น ธุ ส ง า (2550, หน า 54) ได ทํ า การศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1. ผลการวิจัยพบวา สวนใหญมีสวนรวมอยูในระดับมาก
2. ดานการดูแลเด็ก
จากการวิจัย พบวา ดานการดูแลเด็ก มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากร
ดานการสอนไดมีการดูแลเด็กโดยฝกใหเด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของเด็กไดดวยตนเอง จัดกิจกรรมเพื่อ
บูรณาการการเรียนรูของเด็ก มีการสังเกต เฝาระวั ง บันทึกความเจริญเติบโตและพฤติกรรมตาง ๆ ของเด็ก การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม พึงประสงค ของเด็กใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น ปลูก จิตสํานึกให เด็กเปนผูที่มี ความรักชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนการดูแลความปลอดภัย การรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรแรม ครุฑจันทร (2553, หนา 57) ไดทําการศึกษาการ
ปฏิบัติ หนาที่ ของผู ดูแลเด็กศูน ยพัฒนาเด็ กเล็ก สังกั ดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโ ขทัย ดานการดูแ ลเด็ ก
ผลการวิจัยพบวา ดานการดูแลเด็ก อยูในระดับมาก
3. ดานการจัดทําหลักสูตร
จากการวิจัย พบวา ดานการจัดทําหลักสูตร มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
บุคลากรดานการสอนไดจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น มีการ
นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางจริงจัง มีการประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช ระหวางการนําหลักสูตร
ไปใช มีการประเมินหลังการนําหลักสูตรไปใช เพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในปถัดไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญเชิด ชํานิศาสตร (2556,หนา 193) ไดทําการศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก
4. ดานการเขียนแผนการจัดประสบการณ
จากการวิจัย พบวา ดานการเขียนแผนการจัดประสบการณ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา บุคลากรดานการสอนมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณอยางสม่ําเสมอ โดยมีการสงแผนการสอน
กอนสอนและหลังสอนใหแกตนสังกัดตรวจกอนนําไปพัฒนาเด็ก มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณสอดคลองกับ
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หลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและนําไปพัฒนาเด็ก ในแตละปการศึกษาหนวยงานตนสังกัดและครูมีการจัดประชุม
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดประสบการณใหเหมาะสมกับวัยเด็กในปถัดไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสกล
ปองคําสิงห (2553) ไดทําการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดประสบการณเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ สําหรับ
เตรียมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมาก
5. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
จากการวิ จัย พบว า ด านการจั ดกิ จกรรมการเรีย นรู มี การปฏิ บัติ งานอยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเป น
เพราะว า บุค ลากรด านการสอนมี การจั ดกิ จกรรมเพื่ อพั ฒนากล ามเนื้ อมั ดเล็ก และกล ามเนื้ อมั ด ใหญ ตลอดจน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาอารมณจิตใจและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม การอยูรวมกันอยางมีความสุข จัดกิจกรรมครบทั้ง 6
กิจกรรมในหนึ่งวัน การจัดกิจกรรมวาดภาพ,ปนดินน้ํามัน เพื่อสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค การจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาภาษาเพื่อใชในการสื่อสาร หรือถายทอด และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิด สังเกตจําแนก
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมูเรียงลําดับเหตุการณ และการแกปญหา กิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถพัฒนาเด็กใหเปนผูที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรแรม
ครุฑจันทร (2553, หนา 57) ไดทําการศึกษาการปฏิบัติหนาที่ของผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน อยูในระดับมาก
6. ดานสื่อการเรียนการสอน
จากการวิจัย พบวา ดานสื่อการเรียนการสอน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
บุคลากรดานการสอนใชการเลานิทานหรือเลาเรื่องโดยใชสื่อรูปภาพประกอบ เพื่อเสริมสรางจินตนาการของเด็ก
รวมถึงการใชสื่ออุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอลจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทางดานรางกาย การใชสื่อของจริงหรือสื่อ
ธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหเด็กสามารถเรียนรูไดเร็ว มีการประดิษฐสื่อการสอนใหม
ๆ และใชสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เชน ซีดีรอม วีดีทัศน ประกอบกิจกรรมอยางทันสมัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทร
แรม ครุฑจันทร (2553,หนา 57) ไดทําการศึกษาการปฏิบัติหนาที่ของผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
เมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดานการผลิตและใชสื่อ ผลการวิจัยพบวา ดานการผลิตและใชสื่อ อยูในระดับมาก
7. ดานการประเมินพัฒนาผูเรียน
จากการวิ จัย พบวา ดานการประเมินพั ฒนาการเด็ก มีการปฏิบัติงานอยูในระดั บมาก ทั้ง นี้อาจเป น
เพราะวา บุคลากรดานการสอนมีการจดบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็กไวเปนหลักฐานครบทั้ง 4 ดาน โดยการ
สังเกต การสัมภาษณหรือสอบถามจากตัวเด็กเอง มีการประเมินพัฒนาการเด็กรวมกับผูปกครอง และมีการจัดทํา
การประเมินพัฒนาการของเด็กอยางสม่ําเสมอและเปนระบบ เพื่อทําใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามวัย ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของจิราพร นราศรี (2550, หนา 170) ไดทําการศึกษาการดําเนินงานการจัดการเรียนรูที่ชวยพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ดานการวัดและประเมินพัฒนาการการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ดานการวัดและประเมินพัฒนาการการเรียนรูของเด็กปฐมวัย อยูในระดับมาก
8. ดานการนิเทศการสอน
จากการวิจัย พบวา ดานการนิเทศการสอน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
หนวยงานตนสังกัดมีการจัดปฏิทินการนิเทศการสอนอยางตอเนื่องและเปนระบบ แจงใหบุคลากรดานการสอนทราบ
ถึงผลของการนิเทศการสอนทุกครั้ง เพื่อใหสามารถนําผลการนิเทศการสอนไปปรับปรุงวิธีจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญเชิด ชํานิศาสตร (2556,หนา 193) ไดทําการศึกษาการพัฒนา
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รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี ดานนิเทศการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ดานนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก
9. ดานการวิจัยในชั้นเรียน
จากการวิจัย พบวา ดานการวิจัยในชั้นเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
บุคลากรดานการสอนไดเขารับการอบรมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการจัดทําวิจัยในชั้น
เรียน ในการแกปญหาพฤติกรรมเด็กและปญหาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และไดมีโอกาสนํา
งานวิจัยในชั้นเรียนของตนเสนอในที่ประชุมระดับทองถิ่น เพื่อเปนประโยชนตอสถานศึกษาระดับปฐมวัยอื่นในอําเภอ
ตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนกจิต สีดวง (2558, หนา 78) ไดทําการศึกษาการสงเสริมการดําเนินการวิจัยใน
ชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต3 ผลการวิจัย
พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก
10. ดานการพัฒนาตนเอง
จากการวิจัย พบวา ดานการพัฒนาตนเอง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
บุคลากรดานการสอนไดเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จากหนวยงานอื่นอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการเขารวม
กิจกรรมชมรมเครือขายครูผูดูแลเด็กของจังหวัด มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหเหมาะสมกับความเปนครูอยู
เสมอ ภาษาที่ใชสื่อสารกับผูปกครองไพเราะ นาฟง นิ่มนวล ออนหวาน ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธในการทํางาน
รวมกับผูอื่นเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรสิทธิ์ ปอมภา (2553, หนา 57) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพ
ของผูดูแลเด็กเล็กตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา ดานบุคลากร พบวา อยูในระดับมาก
11. ดานการจัดสภาพแวดลอม
จากการวิจัย พบวา ดานการจัดสภาพแวดลอม มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหองเรียน มุมประสบการณ หองน้ํา หองสวม พื้นที่ใชสอยตาง ๆ อยางเพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภัยแกเด็ก รวมถึงการติดมุงลวดเพื่อปองกันแมลงและพาหะนําโรคตาง ๆ
รวมทั้งภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่สีเขียว สนามเด็กเลนและสิ่งอํานวยความสะดวกมีจํานวนเพียงพออยูใน
สภาพที่ใชการไดดี เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิราพร นราศรี (2550, หนา 169) ได
ทําการศึกษาการศึกษาการดําเนินงานการจัดการเรียนรูที่ชวยพัฒนาเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ดานการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ดาน
การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย อยูในระดับมาก
12. ดานความสัมพันธกับชุมชน
จากการวิจัย พบวา ดานความสัมพันธกับชุมชน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
บุคลากรดานการสอนไดจัดกิจกรรมเยี่ยมบานเด็ก จัดทําสมุดสื่อสารระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผูปกครอง จัดทํา
ปายนิเทศใหความรูที่ทันตอเหตุการณสําหรับผูปกครอง นําการแสดงของเด็กเขารวมกิจกรรมสําคัญตาง ๆ ในทองถิ่น
เพื่อฝกความกลาแสดงออกของเด็ก การจัดประชุมผูปกครองและคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อประเมินผล
การดําเนินงานและวางแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหดียิ่งขึ้นในปตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกฤติมา ไทย
หนุม (2553, หนา 51) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองมะค า จั ง หวั ด ลพบุ รี ด า นการมี ส ว นร ว มและการสนั บ สนุ น จากทุ ก ภาคส ว น
ผลการวิจัย อยูในระดับมาก
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13. ดานงานเอกสารประจําชั้นเรียน
จากการวิจัย พบวา ดานงานเอกสารประจําชั้นเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา บุคลากรดานการสอนไดจัดทําแบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจําวันผูเรียน เพื่อสํารวจความผิดปกติดาน
รางกายใหแกเด็ก รวมถึงการจัดทําบัญชีรายชื่อ จัดทําแฟมสะสมผลงานเด็กรายบุคคล เพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก
จัดทําแบบบันทึกการเยี่ยมบาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปกครองของเด็ก จัดทําสมุดรายงานประจําตัวผูเรียน
จัดทําแบบประเมินพัฒนาผูเรียน และจัดทําแบบบันทึกพฤติกรรมผูเรียน เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กในแตละ
ภาคเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา บินกําชัน (2550,หนา 70) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการ
บริหารงานธุรการโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตปทุมวัน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สภาพ
การบริหารงานธุรการ อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่นควรมีการจัดอบรมครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความรู ความ
เขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาควรมีบุคลกรในสวน/กองการศึกษามากกวา 1 คน เพื่อจะไดมีเวลาในการ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางจริงจังและเปนระบบ เชน ชวยครูจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
2. ดานการดูแลเด็ก ควรกําหนดใหมีครูจํานวน 1 คน ตอการเลี้ยงดูเด็ก 10 คน จะทําใหการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูควรระวังเด็กเล็กเพราะเด็กเล็กยังไมสามารถชวยเหลือตนเองไดมาก
ควรระมัดระวังเปนพิเศษ ควรแยกหองเด็กเล็กกับเด็กโตที่พรอมจะเรียนรูออกจากกัน
3. ดานการจัดทําหลักสูตร ควรมีการจัดอบรมครูในการจัดทําหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยปละ 2 ครั้ง
และควรใหครูเขาอบรมเรื่องการจัดทําหลักสูตรกับหนวยงานอื่น
4. ดานการเขียนแผนการจัดประสบการณครูควรจัดทําแผนการจัดประสบการณแบบบูรณาการทั้ง 6
กิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็ก ควรมีการจัดทําและประเมินแผนการจัดประสบการณที่ถูกตองและเขาใจงาย ควรมีการปด
ภาคเรียน เพื่อใหครูไดจัดเตรียมแผนการจัดประสบการณ
5. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรใหเวลาในการรวมกิจกรรมสําหรับเด็กที่ชาและไมทันเพื่อนควรสราง
ขอตกลงทุกครั้งกอนเริ่มทํากิจกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กที่มีอายุตางกัน ควรมีครูดูแลเด็กมากกวา 1 คน จึง
จะทําใหการจัดกิจกรรมบรรลุตามเปาหมายครูควรหาเทคนิคและวิธีการการสอนที่หลากหลาย
6. ดานสื่อการเรียนการสอนสื่อของจริงทําใหเด็กเรียนรูไดเร็วควรมีการอบรมการจัดทําสื่อนวัตกรรมที่ทัน
เทคโนโลยีควรมีการแลกเปลี่ยนหรือยืมสื่อการสอนระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวยกันควรมีสื่อการสอนสําหรับเด็กที่
อายุต่ํากวา 3 ป เพราะจะไดไมมีอันตรายตอเด็กครูตองคํานึงถึงสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัยเด็ก และควรเพิ่ ม
งบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก
7. ดานการประเมินพัฒนาการผูเรียนควรประเมินผลหลังการสอน เพื่อชวยใหครูทราบปญหาและแกปญหา
เพื่อพัฒนาเด็กไดดียิ่งขึ้นแบบประเมินพัฒนาการเด็กควรจัดทําใหเหมาะสมกับเด็กแตละชวงอายุ และควรหาแบบ
ประเมินที่ใชไดตลอด เพื่อครูจะไดนําไปถายเอกสารเก็บไวใชในครั้งตอ ๆ ไป โดยไมตองจัดทําขึ้นใหมอีก
8. ดานการนิเทศการสอนผูนิเทศควรมีความรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยผูนิเทศควรออก
กําหนดการในการนิเทศการสอนของครูใหชัดเจน ควรมีการอบรมหรือประชุมครู เพื่อแนะนําครูในการเตรียมความ
พรอมสําหรับการนิเทศการสอนจากตนสังกัด และควรมีการนิเทศการสอนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

- Proceedings -

1535

9. ดานการวิจัยในชั้นเรียน ควรมีการจัดอบรมเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนที่หลากหลายรูปแบบ และวิทยากร
อธิบายซ้ํา ๆ เพื่อสรางความเขาใจใหแกครูครูควรสนใจและติดตามผลการวิจัยอยางตอเนื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน
เด็กเล็กต่ํากวา 3 ป ตองทํา 2 เลมตอป
10. ดานการพัฒนาตนเอง ควรสนับสนุนใหครูไดเขารับการอบรมปละ 2 ครั้ง ควรมีงบประมาณในการไป
อบรมใหครูในแตละครั้งครูควรผลัดเปลี่ยนกันเขารับการอบรมหรือปดการเรียนการสอน เพื่อใหครูเขารับการอบรม
เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเด็กไปพรอม ๆ กัน
11. ดานการจัดสภาพแวดลอมควรจัดซื้อเครื่องเลนสนามที่เด็กสามารถเลนในรมได เชน มาโยกเยกสไล
เดอรพลาสติก มานุมนิ่ม เพื่อใหเด็กไดพัฒนากลามเนื้อมัดใหญควรจัดสรางรั้วคอนกรีตใหครบทุกดาน เพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กควรขยายพื้นที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีพื้นที่กวางขึ้น
12. ดานความสัมพันธกับชุมชน ควรจัดทําหนังสือแจงผูปกครอง เพื่อเขารวมกิจกรรมลวงหนา 2–3 วัน และ
ควรใหคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูนําชุมชนเขามาดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาง
13. ดานงานเอกสารประจําชั้นเรียน เอกสารประจําชั้นเรียนที่ครูตองทํามากเกินไป เกิดความซ้ําซอน ควร
เลือกทํา อยางใดอยางหนึ่ง ควรมีเอกสารประจํ าชั้นเรีย นของเด็ กที่มีอายุต่ํากวา 3 ป ต นสังกัด ควรมีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษถายเอกสารใหมาก ๆ เพื่อใหครูถายเอกสารประจําตัวเด็ก

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจากดร.สุนทร คลายอ่ํา
ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนําใหคําปรึกษาตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ
ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่งจนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูวิจับกราบขอบคุณเปนอยาง
สูง ไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นายสุรสิทธิ์ ปอมภา ผูอํานวยการกองการศึกษา องคการบริหารสว นตําบลดอกคําใต
นางสาวเสารมณี บุญธิมา หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลคือเวียง และ
นางสาวพัสตราภรณ มะโนแสน นักวิชาการศึกษา 6ว เทศบาลตําบลหนองหลม ที่กรุณาใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาจนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ
ดอกคําใต จังหวัดพะเยา ที่ไดอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่งในการทดสอบเครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ
ดอกคําใต จังหวัดพะเยา ที่ไดอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่งในการเก็บขอมูลและ
การตอบแบบสอบถาม
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบและอุทิศแด บิดา มารดา และผูมี
พระคุณทุก ๆ ทาน
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สภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
A teacher in the school network Suai district. Primary Educational Service
Area Office 2 Rai area
ไพทยา อุปติมา 1* และ โสภา อํานวยรัตน 2
28

29

Paitaya Upatima1* and Sopa Amnuayrat2
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูกลุมเครือขาย
โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 5 โรงเรียน รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 41 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) การวิเคราะห
ขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบวา
ผลการศึ ก ษาสภาพการพั ฒ นาครู ใ นกลุ ม เครื อ ข า ยโรงเรี ย นตํ า บลแม ส รวย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ การศึกษาตอ
และการศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด การสรางผลงานทางวิชาการ การฝกอบรม และการนิเทศติดตามผล อยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ และผลการศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาของครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา รูปแบบการฝกอบรม มีผูเสนอความ
คิดเห็นมากที่สุดคือ จัดครูใหไดเขารับการอบรมในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือที่เปนประโยชนตอ
ครูหรือผูเรียนและเปนเรื่องที่ตองการและสนใจ เชน การทําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การอานและ
เขียนของเด็ก เปนตน
คําสําคัญ: สภาพการพัฒนาครู

Abstract
The purposes of this research were to study teacher development of school community in Mae-Saruay
district, Primary Educational Service Office Area 2, Chiangrai. The 41 samples used in the study had been
chosen from teachers of 5 schools in Mae-Saruay district, Primary Educational Service Office Area 2, Chiangrai.
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The tool used in this research was a five-level rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis
were percentage, average, and standard deviation.
Results of the study of teachers in the school network Suai district. Under the Office of Primary
Education Area Vocational second overall at a high level. Sort in descending order as follows: education and
study. In most Building academic training and supervisory monitoring. At a high level, respectively, and study
suggestions about the development of the teachers in the school network Suai district. Under the Office of
Primary Education Area Vocational found two forms of training. There are many opinions as possible. Reading
and writing as a child.l.
Keywords: Teacher Development

บทนํา
สังคมโลกในยุคป จจุบัน ไดมีก ารเปลี่ยนแปลงไปอยา งรวดเร็วทุ กดาน ไมว าจะเปนดา นเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง หรือแมแตวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของคน ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเปนอันมาก ซึ่ง
เปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม สงผลใหประชากรโลกมีการตื่นตัว เพื่อ
พัฒนาตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตามความหมายของการศึกษาที่ ยัง ยัคส รุสโซ (Jean
Jacques Rousseau) ไดใหไววา การศึกษา คือการปรับปรุงคนใหเหมาะกับโอกาสและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป หรือ
อาจกลาวไดวาการศึกษา คือการนําความสามารถในตัวบุคคลมาใชใหเกิดประโยชน กลาวโดยสรุปไดวา การศึกษา
เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศได เพราะการศึกษานั้นมุง
พัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของประเทศชาติใหมีความรูความสามารถ เปนคนดี คนเกงของสังคม สามารถ
ปรับตัวใหอยูรอดปลอดภัยในสภาพแวดลอมและยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งนําพาตนเองและประเทศชาติ
กาวหนา ไปอยางมีประสิ ทธิภาพ มุง สรางพื้น ฐานที่ดีใ นวัยเด็ ก ปลูกฝ งความเปนสมาชิกที่ดีข องสังคมตั้งแตวั ย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรครูที่มีความสําคัญยิ่งตอการจัด
การศึกษา ทั้งนี้ มารศรี สุธานิธิ (2540, หนา 68-69) ไดกลาวถึงความคาดหวังของสังคมที่มีตอบทบาทของครูในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยสรุปไดวา ครูจะตองใชความสามารถทั้งหมดที่มีอยูสอนเด็กใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
สามารถสอบแขงขันดานวิชาการตาง ๆ ได ควบคูกับการพัฒนานักเรียนดานจิตใจ กิริยามารยาท วัฒนธรรม มีความ
ซาบซึ้งในศิลปะ เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีสุขภาพกายและใจสมบูรณ รวมถึงการมีความรูทักษะ
เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน ดังนั้นครูจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนระบบ
การศึกษาใหมุงสูเปาหมายและอุดมการณการจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งครูในยุคปจจุบันหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ครู
แหงอนาคตในศตวรรษที่ 21 นั้น (อางจาก จิตรลัดดา นุมสกุล, 2555, หนา 22) จะตองรับภาระหนาที่เปนปราชญผู
รอบรูวิชาทั้งในและนอกตําราเรียน สามารถเปนที่ปรึกษาที่ดีใหกับนักเรียน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย อีกทั้ง
ยังจะตองสนใจในเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 มีการปรับการเรียนการสอนอยางบูรณาการมี
นวัตกรรม ICT ที่มีคุณสมบัติทางดานเทคโนโลยีโดยใชระบบเครือขายสังคมออนไลนยุคใหม (Social Network ) มา
สนับสนุนการเรียนรูและการบริหารจัดการทั้งดาน วิชาการ บุคคล งบประมาณและการบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนา
คุณภาพเด็กยุคใหมดวยสารสนเทศรอบดาน ดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปจจัยสําคัญเปนตัวชวย สนับสนุน
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ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ประกอบไปดวย 5 ปจจัย คือ 1. ครู เพราะครูมีหนาที่จัดประสบการณ
จัดกิจกรรม จัดแหลงการเรียนรูหรือจัดหลายๆอยางเพื่อใหผูเรียนหรือเยาวชนนั้นไดรับรู เรียนรู ผานสมองใหมากที่สุด
2. พอ แม ผูปกครอง เพราะอยูใกลชิดกับผูเรียนหรือเยาวชนตลอดเวลาจะตองเปนตัวชวยใหกับครู 3. ผูบริหาร
สถานศึกษา เปนปจจัยที่สนับสนุนครูตองใหกําลังใจครูผูสอน ตองนิเทศ ติดตาม คอยดูแลชวยเหลือเมื่อครูประสบ
ปญหาอยางตอเนื่องและตลอดเวลา 4. บรรยากาศในสถานศึกษา ถือเปนปจจัยเสริมสนับสนุนในดานการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหาร ในการจัดสถานศึกษาใหตองมีแหลงเรียนรูที่รูสึกปลอดภัย สบายใจ รมรื่น เย็นสบาย มีแต
ความสดชื่น มีแตความสุข เมื่อเขามาในรั้วโรงเรียน ความเขียวขจี มีรั้วรอบขอบชิด มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันของผูเรียน
กับครูทั้งโรงเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ทําใหผูเรียนตองการมาเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ไมหนีเรียน ทุกจุด ทุกมุม
ของโรงเรียนมีแหลงเรียนรู ดังนั้นสถานศึกษาใดที่มีบรรยากาศที่ดีเอื้อตอการเรียนรูยอมไดเปรียบสถานศึกษาอื่นที่
ไมใหความสําคัญหรือสนใจ 5. ผูเรียน ซึ่งตองมีความกระตือรือรน ตองเอาใจใส ตองใฝเรียนรู ใฝถาม ใฝคิด ใฝ
ติดตาม ใฝแสวงหา สรางทางเลือกใหกับตนเองในการเรียนรู และหาวิธีการเรียนรูของตนเองใหไดวา ชอบวิธีการ
เรียนรูอยางไร เรียนแลวจึงจะเขาใจไดรวดเร็ว ตองมีความรับผิดชอบ ตองมีเหตุผล ตองใหความรวมมือกับครู กับ
เพื่อนเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู ไมเปนตัวทําลาย ไมกอกวนใหกับการเรียนรู ถาผูเรียนสามารถประพฤติ
ปฏิบัติไดก็จะทําใหการเรียนรูมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจากปจจัยสําคัญดังกลาวขางตนนี้ ถือวาเปนปจจัยหนึ่งที่ชวย
เกื้ อ หนุ น สนั บ สนุ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาให ค รู เป น ครู มื อ อาชี พ และทํ า ให ก ารปฏิ รู ป
การศึกษาไทยบรรลุผลตามเจตนารมณ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพครู หมายถึงการพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ทักษะ ความชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา ดังที่ยนต ชุมจิต (2544, หนา 261 ) ไดกลาวเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูไววา วิชาชีพครู
เปนงานที่ตองใชความรูเปนเครื่องมือสําหรับสอนคน หากเครื่องมือเกาหรือลาสมัยและไรคุณภาพลูกศิษยก็จะดอย
คุณภาพดวยครูจึงตองศึกษาคนควาพัฒนาตนเองอยูเสมอ จะเห็นไดวาการพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
เพราะเปนกรรมวิธีที่จะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหไดผลดี มีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยใหบรรลุเปาหมายขององคกร กลาวคือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารงานของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารควรไดรับ
การพัฒนาใหสามารถนําภาวะผูนําและบุคลิกภาพประชาธิปไตยมาเอื้อตอการทํางานของครู ใหครูมีเสรีภาพในการ
คิด มีโอกาสพัฒนาคุณภาพผลงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการนําหลักสูตรไปใช การเพิ่มพูนความรู
ความสามารถในวิชาที่สอน สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการ
และระดับพัฒนาการของผูเรียนดวยเทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาครูใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพอยาง
ที่สุด จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารการศึกษาผูบริหารตองใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยแกปญหา
และสงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจเพื่อใหครูทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ปจจุบันโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีทั้งสิ้นจํานวน 5 โรงเรียน มีภารกิจในการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถม
ศึกษา จากสภาพการจัดการศึกษาและสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนยังไมกวางขวางและสภาพตาง ๆ ยัง
ไมเอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษา ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่วางไว การจัดสื่อการเรียนการสอน การสรางหลักสูตร
สถานศึกษา การนิเทศการศึกษา รวมไปถึงงานดานการวางแผนยังไมสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัด
การศึ กษาได ประกอบกับครู ยังไม เขาใจในหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเรื่องของการทําวิ จัยเพื่ อพัฒนา
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คุณภาพการจัดการศึกษาเทาที่ควร สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในเกณฑต่ํากวาเปาหมาย จึงตอง
เนนแผนงานในการพัฒนาบุคลากรครูภายในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแม
สรวยใหดีขึ้น(อางจากรายงานการประชุมครูและบุคลากรครูกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย ประจําป 2558,
หนา 5) ซึ่ง ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548,หนา 102) ไดกลาวไววา ผูบริหารมีบทบาทอันสําคัญในการวางแผนและ
พัฒนาครูโดยสงเสริมครูใหประเมินความตองการของความเจริญงอกงามทางวิชาชีพและตั้งเปาหมายสําหรับตัวเองที่
สามารถแปลเปนกิจกรรมพัฒนาครู การพัฒนาบุคลากรที่จะไดประโยชนสูงสุดนั้นจะตองอยูบนพื้นฐานของการสํารวจ
ความตองการของผูที่จะไดรับการพัฒนา การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรครูในปจจุบันวามีจัดการพัฒนาที่
สอดคลองกับความตองการพัฒนาหรือไม จึงจะทําใหผูที่เขารับการพัฒนามีขวัญและกําลังใจที่ดี มีความพอใจที่จะเขา
รับการพัฒนา พรอมที่จะใหความรวมมือและศึกษาหาแนวทางการพัฒนาบุคลกากรครูที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของสถานศึกษาใหเกิดเกิดประโยชนแกเด็กนักเรียนอยางสูงสุด และเกิดประโยชนตอการพัฒนาการจัดการ
บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
จากแนวคิดนี้เองจึงทําใหผูศึกษามีความสนใจศึกษาสภาพปจจุบันในการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการ
พัฒ นาบุ ค ลากรครู เพื่ อการบริ ห ารสถานศึ กษาที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพในกลุ มเครื อข า ยโรงเรี ย นตํ า บลแม สรวย สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขึ้น

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขาย
โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังนี้
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1. การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. การพัฒนาบุคลากร
2.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
2.2 ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากร
2.3 ความมุงหมายของการพัฒนาบุคลากร
3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
3.1 การฝกอบรม
3.2 การศึกษาดูงาน

สภาพการพัฒนาครูในกลุม
เครือขายโรงเรียนตําบลแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2

3.3 การสรางผลงานวิชาการ
3.4 การนิเทศติดตามผล
3.5 การศึกษาตอ
4. การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
ประชากร
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจํานวน 41 คน ประกอบดวย โรงเรียนอนุบาล
แมสรวย จํานวน 15 คน โรงเรียนปาบงทาวแกนจันทร จํานวน 9 คน โรงเรียนหนองผํา จํานวน 6 คน โรงเรียนบานสัน
กลาง(ราษฎรพัฒนา) จํานวน 9 คน และ โรงเรียนโปงปูเฟอง จํานวน 3 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ครั้งนี้เปน แบบสอบถามเกี่ยวกั บของสภาพการพัฒนาครูในกลุ ม
เครือขาย
โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยแบบสอบถามจะแบง
ออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามรูปแบบการพัฒนาครู 5 วิธี คือ การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน การสรางผลงานทางวิชาการ การนิเทศติดตามผล และการศึกษาตอ เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) ตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Likert Scales) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3
หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
2
หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1
หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนแบบปลายเปด (Open -ended)
การสรางเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
4. สรางแบบสอบถามฉบับราง แลวนําเสนอรางตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาและใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงแบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามที่ผานการนําเสนอจากอาจารยที่ปรึกษา นําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ ประกอบดวย
5.1 นายปกาศิต อนุกูล

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน

5.2 นายจํานงค สมควร

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน

5.3 นางจําเนียง พรหมยะกลาง ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
6. หาความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคได โดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
+1 หมายถึง แนใจวาแบบสอบถามนี้มีความเหมาะสม
0 หมายถึง แนใจวาแบบสอบถามนี้มีความเหมาะสม
-1 หมายถึง แนใจวาแบบสอบถามนี้ไมมีความเหมาะสม
คํานวณคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามโดยใชสูตร
IOC =
เมื่อ

IOC
∑𝑅
N

∑𝑅
𝑁

แทน ดัชนีความสอดคลองในความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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7. คําถามนั้นใชไดผลการคํานวณหาคา IOC มีคาเทากับ 1.00 ทุกขอ
8. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อทํา
การตรวจสอบอีกครั้งแลวนํามาแกไขใหสมบูรณกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
9. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะแลวไปหา
ความเชื่อมั่น โดยนําไปทดลองใช (Try-out ) กับครูในกลุมเครือขายโรงเรียนบานปาแดด จํานวน 30 คน แลวนํามา
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Oronbach) ซึ่งคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล ซึ่งคาที่ไดเทากับ
0.953 แสดงวาเครื่องมือนี้สามารถนําไปใชในการเก็บขอมูลได
10. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากร
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนดังนี้
1. หนังสือขอความอนุเคราะหการเก็บรวบรวมขอมูลจาก วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ถึง
ผูบริหารการศึกษาโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ทั้ง 5 แหง เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. นําแบบสอบถามที่เก็บไดมาวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยดําเนินการ ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่และรอยละ (%)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลประชากรเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (µ) หาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) โดยมีเกณฑการวิเคราะหตามแบบวัดของลิเคิรท (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551, หนา 43) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปบรรยายเปนความเรียงเชิงพรรณนา
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ผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 80.50 เพศหญิง รอยละ 19.50 สําหรับอายุสวนใหญอยู
ในระหวางชวงอายุ 51-60 ป รอยละ 41.50 รองลงมาอยูในชวงอายุ 31–40 ป รอยละ 39.00 ชวงอายุ 41-50 ป รอย
ละ 12.20 และชวงอายุต่ํากวา 30 ป รอยละ 7.30 มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา รอยละ 80.50 รองลงมาอยูในระดับปริญญาโท รอยละ 14.60 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 4.90 และ
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน(อายุราชการ)ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุราชการ 16 ปขึ้นไป รอยละ
36.60 รองลงมามีอายุราชการ 10–15 ป รอยละ 34.10 5–10 ป รอยละ 19.50 และต่ํากวา 5 ป รอยละ 9.80 และ
ตําแหนงวิทยฐานะสวนใหญอยูในตําแหนง ครูคศ.2 รอยละ 43.90 รองลงมาอยูในตําแหนงครูคศ.3 รอยละ 34.10
ครูคศ.1 รอยละ 17.10 และครูผูชวย รอยละ 4.90 ตามลําดับ
รูปแบบสภาพการพัฒนาครูในเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย ทั้ง 5 วิธี มีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูระดับ
มาก (µ = 4.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่คาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด คือ การศึกษาตอ (µ=4.74) อยูใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การศึกษาดูงาน (µ=4.52) อยูในระดับมากที่สุด การสรางผลงานทางวิชาการ (µ=4.46)
อยูในระดับมาก และการฝกอบรม (µ=4.34) อยูในระดับมาก สวนรูปแบบที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ําที่สุด การนิเทศ
ติดตามผล (µ=4.16 ) อยูในระดับมาก ตามลําดับ
1. รูปแบบการฝกอบรม พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นรูปแบบการฝกอบรมภาพรวม
อยูในระดับมาก (µ=4.35 ) โดยมีความคิดเห็นวา ผูบริหารชวยกระตุนใหครูนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมา
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดคุณภาพตอผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ครูนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมในเรื่องตาง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิผล อีกทั้งสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ใหครูไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู
ทักษะประสบการณอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
2. รูปแบบวิธีการศึกษาดูงาน พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นรูปแบบวิธีการศึกษาดูงาน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.52 ) โดยมีความคิดเห็นวา การศึกษาดูงานชวยใหครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณและขอคิดเห็น ที่เปนประโยชนโดยตรงกับตนเอง และผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดเปดโลกทัศนใน
การทํางานตนเองโดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในเรื่องตางๆ ที่สนใจและมีสวนเกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ รวมถึง
ผูบริหารมีสวนชวยกระตุนใหครูเกิดการเรียนรูรวมกันบนสถานการณเดียวกันจากการศึกษาดูงาน
3. รูปแบบวิธีการสรางผลงานทางวิชาการ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นในภาพรวม
อยูในระดับมาก (µ = 4.39 ) โดยมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสงเสริมใหครูทําการศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรีย นการสอน อันประโยชน ตอการพัฒนาตนเองอย างมืออาชีพ และผูบริห ารสงเสริมใหค รูผลิตสื่ อ
พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อแกปญหากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสถานศึกษาเอื้ออํานวย
ใหครูมีเวลาในการสรางผลงานทางวิชาการดวยการลดภาระงานดานตางๆของครู
4. รูปแบบวิธีการนิเทศติดตามผล พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก (µ = 4.24 ) โดยมีความคิดเห็นวา ผูบริหารนิเทศติดตาม ประเมินผลเปนไปอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
อีกทั้งผูบริหารจัดทํารายงานสรุปผลและนําผลการนิเทศมาเปนขอมูลเพื่อวางแผน ปรับปรุงการนิเทศ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษาที่ตั้ง
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ไวcและผูบริหารชวยเหลือ แนะนํา วิธี เพื่อใหเห็นรูปแบบใหมและแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการจัดเรียนการ
สอนซึ่งกันและกัน โดยการพาไปเยี่ยมชมการสอนของครูผูสอนคนอื่น
5. รูปแบบวิธีการศึกษาตอ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (µ= 4.65 ) โดยมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสนับสนุนใหครูนําความรู ทักษะ ประสบการณ จากการพัฒนา
สมรรถนะ ความสามารถเชิงวิชาการมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหดียิ่งขึ้น ผูบริหารใหความสําคัญตอ
การศึกษาตอ เพื่อเสริมความรูทักษะ ประสบการณของตนเองใหเพิ่มสูงขึ้น และผูบริหารสงเสริมพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถเชิงวิชาการของครูอยางตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาของครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จากการวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาของครูในกลุมเครือขาย
โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามได
เสนอแนะการพัฒนาของครู สรุปเปนรายดานไดดังนี้
2.1 การฝกอบรม ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากที่สุดคือ จัดครูใหไดเขารับการอบรมใน
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือที่เปนประโยชนตอครูหรือผูเรียนและเปนเรื่องที่ตองการและสนใจ
เชน การทําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การอานและเขียนของเด็ก เปนตน รองลงมาคือ ควรสนับสนุนให
ครูไดไปอบรมในเรื่องที่สนใจและเปนประโยชนตอพัฒนางานของครู อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2.2 การศึกษาดูงาน ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากที่ สุดคือ ควรจัดการศึกษาดูงานใน
หนว ยงานที่ มีความคลา ยคลึงกั นในเรื่ องเนื้อ หาที่เกี่ ยวของกับ งานหรื อโครงการของทั้ง สองหน วยงานได เขา รว ม
รองลงมาคือ ควรนําเอาความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาปรับใชใหเกิดประโยชนตองานที่ตนรับผิดชอบใหไดมาก
ที่สุด และนําไปใชไดจริง
2.3 การสรางผลงานทางวิชาการ ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากที่สุดคือ ควรมีการให
คําปรึก ษาและแนะนํา จากผู ที่ผา นการประเมิน วิท ยฐานะผลงานเพื่อ เป นแนวทางในการพั ฒนางานของครูต อไป
สนับสนุนงบประมาณในการทําสื่อการเรียนการสอน การทํางานวิจัยเพื่อพัฒนางานของตนเอง รองลงมาคือ สงเสริม
ใหครูไดพัฒนางานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
2.4 การนิเทศติดตามผล ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากที่สุดคือ ควรมีการนิเทศติดตามผล
ที่สม่ําเสมอ และมีหลักเกณฑเดียวกัน รองลงมาคือ ควรมีกําหนดปฏิทินการนิเทศติดตามผลประชาสัมพันธแจงใหครู
ไดรับทราบเพื่อเปนการเตรียมตัวรับการนิเทศในแตละครั้ง
การศึกษาตอ ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากที่สุดคือ ควรทําความเขาใจและเอื้อเวลาใหครูไดมี
โอกาสเพิ่มพูนความรูในการศึกษาตอ รองลงมาคือ ควรนําเอาความรูที่ไดรับจากการศึกษาตอมาใชใหเกิดประโยชน
ตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดมากที่สุด

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เมื่อพิจารณาเปนโดยรวมและรายดานปรากฏผลเรียงตามลําดับ ดังนี้
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1. สภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทั้ง 5 รูปแบบ มีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่คาเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด คือ การศึกษาตอ การศึกษาดูงาน การสรางผลงานทางวิชาการ และการฝกอบรม
สวนวิธีที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ําที่สุด คือ การนิเทศติดตามผล ดังมีรายละเอียดของเนื้อหาแตละรูปแบบ ดังนี้
1.1 การฝกอบรม โดยภาพรวมพบวา สภาพการพัฒนาครูอยูในระดับมาก
1.2 การศึกษาดูงาน โดยภาพรวมพบวา สภาพการพัฒนาครูอยูในระดับมากที่สุด
1.3 การสรางผลงานทางวิชาการ โดยภาพรวมพบวา สภาพการพัฒนาครูอยูในระดับมาก
1.4 การนิเทศติดตามผล โดยภาพรวมพบวา สภาพการพัฒนาครูอยูในระดับมาก
1.5 การศึกษาตอ โดยภาพรวมพบวา สภาพการพัฒนาครูอยูในระดับมากที่สุด
2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาของครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จากการวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาของครูในกลุมเครือขาย
โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามได
เสนอแนะการพัฒนาของครู สรุปเปนรายดานไดดังนี้
2.1 การฝกอบรม ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากที่สุดคือ จัดครูใหไดเขารับการอบรมใน
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือที่เปนประโยชนตอครูหรือผูเรียนและเปนเรื่องที่ตองการและสนใจ
เชน การทําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การอานและเขียนของเด็ก เปนตน
2.2 การศึก ษาดูง าน ได มีผู เสนอแนะการพั ฒนาของครู ไว มากที่สุ ดคื อ ควรจั ดการศึ กษาดู งานใน
หนวยงานที่มีความคลายคลึงกันในเรื่องเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานหรือโครงการของทั้งสองหนวยงานไดเขารวม
2.3 การสรางผลงานทางวิชาการ ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากที่สุดคือ ควรมีการให
คําปรึก ษาและแนะนํา จากผู ที่ผา นการประเมิน วิท ยฐานะผลงานเพื่อ เป นแนวทางในการพั ฒนางานของครูต อไป
สนับสนุนงบประมาณในการทําสื่อการเรียนการสอน การทํางานวิจัยเพื่อพัฒนางานของตนเอง
2.4 การนิเทศติดตามผล ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากที่สุดคือ ควรมีการนิเทศติดตามผล
ที่สม่ําเสมอ และมีหลักเกณฑเดียวกัน
2.5 การศึกษาตอ ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากที่สุดคือ ควรทําความเขาใจและเอื้อเวลาให
ครูไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูในการศึกษาตอ
จากการศึกษาสภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบประเด็นสําคัญที่ผูศึกษาไดนํามาอภิปรายไวดังนี้
จากการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครู ในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมมีรูปแบบการพัฒนาอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากแนวคิดและความหมายของการพัฒนาตนเองตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
(2543, หนา 30 ) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไววา การดําเนินการ
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พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูเชี่ยวชาญในอาชีพ โดยพัฒนาใหมีจิตสํานึกอุดมการณ และวิสัยทัศน
กวางไกลในการปฏิบัติงาน ใฝรู สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหกาวหนาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม อุทิศตน
ในการปฏิบัติงาน สงเสริมวิชาชีพครู ใหเปนวิชาชีพชั้นสูงที่สังคมยอมรับและยกยอง จัดปจจัยแวดลอมและระบบการ
เกื้อหนุนชวยเหลือครูใหมีชีวิตความเปนอยูที่สะดวกสบาย มีขวัญและกําลังใจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเปนหัวใจ
หลักของการบริหารงานเพราะปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหงานสําเร็จคือคน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตระหนักและ
เห็นความสําคัญ ซึ่งการพัฒนาบุคลกรชวยทําใหระบบ และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพ ชวยทําใหสามารถแกไข
ขอบกพรองและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชวยแบงเบาภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชา
หรือหัวหนาหนวยงานตางๆ ในการตอบคําถามหรือใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาของตน และเปนวิธีการอยางหนึ่ง
ที่ จ ะ ชว ยก ระ ตุ นบุ ค ล า ก รต า ง ๆ ใ หปฏิ บั ติ ง า น เพื่ อ ค ว า มเจ ริ ญ ก าว ห น า ใน ตํ า แ ห น ง ห น า ที่ ก า รง า น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554, หนา 10) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จินารัตน สุวรรณศรี (2544, หนา 55)
ไดศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรของครูศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ ผลงานวิจัยพบวา บุคลากรมีความ
ตองการพัฒนาบุคลากรทุกดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประพนธ ยิ้มสกุลกาญจน (2544 ,
หนา 51) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาความตองการในการพัฒนาครูประถมในโรงเรียนอนุบาล จังหวั ดชลบุรี
ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมครู-อาจารย มีความตองการในการพัฒนาในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จินารัตน สุวรรณศรี (2544,หนา 58) ไดศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรของครูศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ พบวา บุคลากรมีความตองการพัฒนาบุคลากรทุกดานอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ศิริพรรณ ดิลกวัฒนานันท (2551, หนา 59-61) ไดศึกษา ความตองการในการพัฒนาสูมาตรฐาน
วิชาชีพครูของบุคลากรครูในโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม พบวา ครูมีความตองการในการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครูในระดับมากในทุก ๆ ดาน
นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่นาสนใจคือ รูปแบบการศึกษาตอเปนรูปแบบที่ไดพบวามีสภาพการพัฒนาครู
สูงสุด ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด คือผูบริหารสนับสนุนใหครูนําความรู ทักษะประสบการณ จากการพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถเชิงวิชาการมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหดียิ่งขึ้น ซึ่งมีความคลายคลึงกับงานวิจัยของอรัญญา
บุญยงค (2546,หนา 75-76) ไดศึกษา ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรดานการศึกษาของเทศบาลตําบล
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบวา ครูตองการใหมีการสนับสนุนการศึกษาตอในระดับมากที่สุดและตองการใหมีการ
กํ า หนดนโยบายส ง เสริ ม การศึ ก ษาต อ ให ชั ด เจนรวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให มี ก ารศึ ก ษาต อ ในหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วกั บ งานที่
รับผิดชอบซึ่งจะไดนําประสบการณมาเปนพื้นฐานในการทํางานตอไป ผูบริหารใหความสําคัญตอการศึกษาตอ เพื่อ
เสริมความรูทักษะ ประสบการณของตนเองใหเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติที่กําหนดการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2542 ในหมวด 7 มาตรา 52 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีการพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหสถาบันที่พัฒนาครู อาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอม
และมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการพัฒนาบุคลากรประจําอยางตอเนื่อง ดังเชนที่ ภิญโย สาธร
(2553, หนา 24) ไดกลาวไววา บุคลากรประเภทที่อยูในองคการหรือสถาบันแมจะมีความรูความสามารถดีเพียงใดก็
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ตาม ถาเวลาผานไปนาน ๆ ความสามารถยอมจะออนลงไป เนื่องจากวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนเทคโนโลยีตาง ๆ ได
เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาตอเปนวิธีหนึ่งในการที่จะพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูดีขึ้นหรือไดรับความรูใหม
หนวยงานจึงตองสงเสริมบุคลากรไปศึกษาตอ หรือศึกษาเพิ่มเติมในสถานศึกษาระดับสูง การสงไปอาจสงไปศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตาง ๆ ภายในประเทศหรือตางประเทศเพิ่มเติม และ รุง พูลสวัสดิ์ (2553, หนา 25) กลาว การศึกษา
ตอเปนลักษณะการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําใหผูมีโอกาสไปศึกษาตอไดรับความรู ประสบการณ และ
แนวคิ ด ใหม ๆ และเพิ่ ม วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาด ว ย ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษาควรหาทางส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให บุค ลากรที่
ปฏิบัติงานในหนวยงานไดมีโอกาสอยางทั่วถึงตอไป
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครู
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้
1. รูปแบบการฝกอบรม ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูไดเขารับการอบรมในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวในเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือเปนเรื่องที่ตองการและสนใจสามารถนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนไดจริง เชน การทําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การอานและเขียนของเด็ก การฝกอบรมดานอนามัย
ในศูนยเด็กเล็ก อําเภอแมสรวย การฝกอบรมทางดานเทคโนโลยี DLTV ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนตน อยางนอยป
ละ 1 ครั้งและ ควรจัดหาวิทยากรการอบรมใหความรูในเรื่องการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่เปนประโยชน
เพื่อครูสามารถในไปใชพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ
2. รูปแบบการศึกษาดูงาน ผูบริหารควรมีการกําหนดวัตถุประสงคและเรื่องหรือเนื้อหาที่ตองการศึกษาดู
งาน ซึ่งสถานที่ในการศึกษาดูงานควรมีเนื้อหาหรือเรื่องมีความคลายคลึงกันเกี่ยวกับงานหรือโครงการของทั้งสอง
หนวยงานที่ไดเขารวม และนําเอาความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาปรับใชใหเกิดประโยชนตองานที่ตนรับผิดชอบให
ไดมากที่สุด มีระยะเวลาในการศึกษาดูงานที่กําหนดไวอยางเหมาะสมเพียงพอตอการรับเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน
นําเสนอเนื้อหาสาระในการศึกษาดูงานที่กะทัดรัดและกระชับเขาใจงาย ไมยึดเยื้อ
3. รูปแบบการสรางผลงานทางวิชาการ ผูบริหารควรมีการใหคําปรึกษาและแนะนํา ชวยเหลือประสาน
คณะกรรมการตรวจผลงานใหแกครูที่ตองการพัฒนาผลงานอีกทั้งใหการสนับสนุนงบประมาณในการทําสื่อการเรียน
การสอน การทํางานวิจัยเพื่อพัฒนางานของตนเอง สงเสริมใหครูไดพัฒนางานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
4. รูปแบบการนิเทศติดตามผล ผูบริหารควรมีการนิเทศติดตามผลและประเมินผลการทํางานสม่ําเสมอ
อยางนอยเทอมละ 1 ครั้ง และใชหลักเกณฑเดียวกันในการนนิเทศติดตามประเมินผล และควรกําหนดปฏิทินการนิเทศ
ติดตามผลประชาสัมพันธชี้แจงขอกําหนดและอธิบายวัตถุประสงคการนิเทศติดตามผลแกครูไดรับทราบกอนไดรับการ
นิเทศเพื่อเปนการเตรียมตัวพรอมตอการรับการนิเทศแตละครั้ง และเมื่อพบขอบงพรอง ผูบริหารควรชวยเหลือแนะนํา
แนวทางในการพัฒนาใหแกครูเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป
5. รูปแบบการศึกษาตอ ผูบริหารควรทําความเขาใจและเอื้อเวลาใหครูไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูใน
การศึ ก ษาต อ และควรนํ า เอาความรู ที่ ไ ด รั บ จากการศึ ก ษาต อ มาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ต อ การจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาใหไดมากที่สุด
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยความตองการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานวิชาการของครูผูสอนในกลุมเครือขาย
โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. ควรทําการวิจัยความตองการพัฒนาตนเองตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในกลุมเครือขายโรงเรียน
ตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ควรทํ า การวิจั ยแนวทางการพั ฒนาศัก ยภาพของบุ คลากรครูส ายสนับ สนุน งานสอนในกลุ ม เครื อข า ย
โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36
State of School as Learning Organization in 21th Century of Secondary School
Group 3 under the Secondary Educational Service Area Office 36
เกตนสิรี จันทพิมพ 1*และ โสภา อํานวยรัตน2
30

Katesiree Jantaphim1* and Sopa Amnuayrat2
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อศึ ก ษาสภาพของสถานศึ ก ษาในการเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ใ น
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน
8 โรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 8 คนและครูจํานวน 186 คน รวมทั้งสิ้น
194 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม
ยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุดคือ ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง รองลงมาคือ ดานการมุงสูความเปนเลิศ ดานการเรียนรู
รวมกันเปนทีม ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน และดานการคิดอยางเปนระบบ ตามลําดับ
2. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานที่
มีผูเสนอแนะแนวทางสูงสุดคือดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการแสดง
ความคิดเห็นของตนเองไดอยางเต็มที่และยอมรับขอสรุปรวมกัน
คําสําคัญ: องคการแหงการเรียนรู ศตวรรษที่ 21 สภาพของสถานศึกษา

Abstract

The purposes of this research were to study the state as Learning Organization in 21th century of
secondary school group 3 under the Secondary Educational Service Area Office 36. The sampling group included
8 administrators and 186 teachers, totally 194. The instrument used was a five-rating scale questionnaire and
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analyzed using percentage, mean and standard deviation.
The results were as follows :
1. The state of school as Learning Organization in 21th century of secondary school group 3 under the
Secondary Educational Service Area Office 36. was at high level. Specifically, mental models, personal mastery,
team learning, shared vision and system thinking were rated ranked in order from the highest scores to the
lowest, respectively.
2. The recommendation about guidelines to develop school as Learning Organization in 21th century
of secondary school group 3 under the Secondary Educational Service Area Office 36. The most recommended
was mental models, personnel should have opportunities to share their opinions with the colleagues and accept
the conclusion together
Keywords: Learning Organization, 21th Century, State of School

บทนํา
ในโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องไมวาจะเปนทางดาน เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ไดทํา
ใหสภาพแวดลอมการทํางานเปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด ดังที่ มารควอดท (2550, หนา 18-19 ) กลาวไววาแรงผลักดันที่
สําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ และทําใหการเรียนรูแบบทั่วทั้งองคกรเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได มี 8 ประการคือ 1)
โลกาภิวัตนและเศรษฐกิจโลก 2) เทคโนโลยี 3) การปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนในโลกแหงการทํางาน 4) อิทธิพลของ
ลูกคาที่เพิ่มขึ้น 5) ความรูและการเรียนรูไดกลายเปนสินทรัพยที่สําคัญขององคกร 6) ความคาดหวังและบทบาทที่
กําลังเปลี่ยนไปของคนทํางาน 7) ความหลากหลายในที่ทํางานและการเคลื่อนยายของแรงงาน 8) ความสับสนและการ
เปลี่ยนแปลงที่ทวีขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งเรากําลังอยูในยุคโลกาภิวัตนและเปนพลเมืองของโลก เราจึงตองทําความเขาใจ
และควบคุ ม แรงผลั กดั น เหลา นี้ เสีย ก อ น จึ ง จะสามารถปฏิ รูป ตนเองไปสูก ารเปน องคก ารแหง การเรี ย นรูไ ด แ ละ
ทามกลางการแขงขันที่รุนแรงในศตวรรษที่ 21 องคการที่ยืนหยัดอยูไดก็คือ พวกที่พรอมจะเรียนรูที่สุด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดกลาวถึง 3 สังคมที่พึงประสงค
โดยมุงพัฒนาสูสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาการเรียนรู และสังคมสมานฉันทเอื้ออาทร (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ,
2552, หนา 11) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดกลาวถึง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานที่ 3 วาแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูหรือสังคมแหงความรู การสราง
วิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง การเรียนรู ความรูนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของ
การพัฒนาสูสังคมแหงความรู การสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัย
และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
ของสังคมจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศรวมทั้ง
การเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 (พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี, 2546) กลาววา “สวนราชการมีหนาที่ พัฒนาความรู เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการให
ไดอยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสราง
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วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้” ซึ่งบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ ไดแก 1) จัดทํา
นโยบายแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาด า นวิ ช าการ บุ ค คล งบประมาณ บริ ห ารทั่ ว ไป 2) จั ด ตั้ ง /รั บ ผิ ด ชอบการใช จ า ย
งบประมาณ 3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน 4) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 5) กํากับ
ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 6) ระดมทรัพ ยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ 7) จัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8) สงเสริมความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธ
ซึ่ ง สถานศึ ก ษาในยุ ค ปฏิ รู ป การศึ ก ษา ต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งการบริ ห ารและแนวทางการ
ดําเนินงาน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน การปรับเปลี่ยนดังกลาวนั้นทั้งทางดานวิชาการและวิทยาการที่
ทันสมัย ขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ อันจะทํา ใหครูเกิดความมั่นใจในตนเองและสงผลโดยตรงตอศิษ ย
ผูบริหารตองพัฒนาครูใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและสรางโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรู ทั้งนี้ สํานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 36 เปนองค การที่ มีหนา ที่ในการจัดทํ านโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐาน
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น ตลอดจนกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและใน
เขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้จากบทสรุปของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการ
มหาชน) โดยภาพรวมแลวพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนยังอยูในระดับคุณภาพพอใช ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่ง
เกิดจากปญหาการบริหารของสถานศึกษา บุคลากรไดรับการสนับสนุนหรือพัฒนาคอนขางนอย มีการมอบหมายงาน
ทีไ่ มชัดเจน สถานศึกษาขาดการดําเนินงานที่ดีดานการวิจัยองคการ บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางาน
และขาดการมี สวนรว มในการกํ าหนดเอกลั กษณ นโยบายและแผนพัฒนาการศึ กษา (ระบบสารสนเทศเพื่อ การ
ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ,สื่อออนไลน)
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และใช
ผลที่ไดจากวิจัย ไปเปนแนวทางการกําหนดนโยบาย ปรับปรุง พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ เปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพของสถานศึ กษาในการเป น องคก ารแห ง การเรี ย นรูใ นศตวรรษที่ 21
มัธยมศึกษากลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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กรอบแนวคิด
1. แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู
1.1 ประวัติความเปนมาขององคการแหงการเรียนรู
1.2 ความหมายขององคการแหงการเรียนรู
1.3 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูตาม
วินัย 5 ประการของ senge
2. บทบาทของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
2.1 สภาวการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 และภาพของการศึกษาในสังคมยุคใหม
2.2 ปรัชญาการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
2.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียม
ความพรอมสูศตวรรษที่ 21

สภาพของสถานศึกษาในการเปน
องคการแหงการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 22 คนและครูจํานวน 356 คน ใน
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในปการศึกษา 2558
จํานวน 8 โรงเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 8 คนและครูผูสอนจํานวน 186 คน
รวมทั้งสิ้น 194 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ(Check List) ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ
สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5
ระดับและตอนที่ 3 สอบถามขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
มีลักษณะเปนแบบปลายเปด การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อคํานวณคาสถิติ ไดแก คารอยละ(%)
คาเฉลี่ย (�X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.)

ผลการศึกษา

ผูวิจัยไดศึกษาสภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 แบงออกเปน 5 ดาน โดยภาพรวม
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พบวาสภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก(�X = 4.05) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน โดยเรียงลําดับการปฏิบัติจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง(X� = 4.16)
ดานการมุงสูความเปนเลิศ(X� = 4.11) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม(X� = 4.07) ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน(X� = 3.98)
และดานการคิดอยางเปนระบบ(�X = 3.95) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม
ยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการคิดอยางเปนระบบ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก(�X = 3.95) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมองเห็นปจจัยตาง ๆ ที่เอื้อตอ
ระบบ(�X = 4.04) รองลงมาคือ การประสานงานรวมกับผูอื่นอยางเปนกระบวนการ(�X = 4.01) และขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือการนําระบบการคิดเชิงระบบมากําหนดแนว ทางการปฏิบัติในอนาคตได(X� = 3.86)
สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม
ยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการมุงสูความเปนเลิศ โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก(X� = 4.11) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความทุมเทการทํางานใหกับ
องคการ(X� = 4.26) รองลงมาคือ การใหความสําคัญกับคุณภาพขององคการ(X� = 4.21) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
มีการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ อยูตลอดเวลา(�X = 3.90)
สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม
ยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก(�X = 4.16) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การยอมรับ
ฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของเพื่อนรวมงาน(�X = 4.31) รองลงมาคือ มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห
สามารถเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดอยางเปนเหตุเปนผล(X� = 4.15) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีการปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป(X� = 4.09)
สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม
ยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก(X� = 3.98) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการดําเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการที่สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ(�X = 4.05) รองลงมาคือ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให
สําเร็จลุลวงตามวิสัยทัศนขององคการ(X� = 4.03) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของ
องคการ(X� = 3.98)
สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอย
ที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก(X� = 4.07) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การเปดใจกวาง ยอมรับฟงความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่แตกตางจากเพื่อนรวมงานและผูบริหาร(�X = 4.21) รองลงมาคือ มีการสนทนาแลกเปลี่ยน
ขอมูลหรือความคิดเห็นกับผูบริหารและเพื่อนรวมงานอยูเสมอ(�X = 4.07) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ในการประชุม
มีบรรยากาศที่กระตุนใหทานแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน(X� = 4.01)
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดังนี้
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1. ดานการคิดอยางเปนระบบ
1.1 ควรมีการจัดอบรมการคิดอยางเปนระบบใหแกครูผูสอน คูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อนํา
ลงสูการเรียนการสอนและมีการสงเสริมใหนักเรียนคิดอยางเปนระบบ (จํานวน 6 คน)
1.2 ควรมีการประชุม วางแผน คาดการณถึงความเปนไปไดของเหตุการณที่เกิดขึ้น พรอมวางแผนใน
การแกปญหาอยางเปนระบบ (จํานวน 5 คน)
1.3 โรงเรียนควรมีการกําหนดโครงสรางหนาที่การปฏิบัติงานหรือทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหมี
ความชัดเจน ลดความซ้ําซอนของภาระงานและมีการประสานงานรวมมือกันอยางเปนระบบ (จํานวน 5 คน)
1.4 ควรมีการนําแนวคิดเชิงระบบมากําหนดแนวทางการพัฒนาองคกร (จํานวน 3 คน)
1.5 มี ก ารใช ท ฤษฎี ใ นการบริ ห ารจั ด การ ทั้ ง ด า นกิ จ กรรมการเรี ย นรู แ ละกิ จ กรรมเสริ ม เช น
กระบวนการ PDCA การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และมีการเพิ่ม
ทักษะทางวิชาชีพ (จํานวน 2 คน)
2. ดานการมุงสูความเปนเลิศ
2.1 ควรมีการรวมมือกันของทุกฝายในองคกร มีการสรางวัฒนธรรมที่ดีและเขมแข็งใหกับองคกร เพื่อ
พัฒนาองคกรใหมีความเปนเลิศ (จํานวน 8 คน)
2.2 ควรสงเสริมบุคลากรอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกดาน สนับสนุนบุคลากรในการทําผลงาน
ทางวิชาการเพื่อผลประโยชนตอองคกร (จํานวน 4 คน)
2.3 ผูบริหารและครูควรมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความยุติธรรม (จํานวน 4 คน)
2.4 ตองมีการพิจารณาองคประกอบหลายดานที่จะทําใหองคการสูความเปนเลิศโดยสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกรและใหความสําคัญกับคุณภาพขององคกรเปนหลัก (จํานวน 4 คน)
2.5 ควรเพิ่มทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบใหแกผูบริหารและครูผูสอน (จํานวน 2 คน)
2.6 ควรมีการบูรณาการในทุก ๆ ดาน ใช Best Practice ของโรงเรียนเปนตนแบบในการพัฒนาและมี
การสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกครูผูสอน (จํานวน 2 คน)
2.7 ควรจัดการแขงขันทักษะทางดานวิชาการ ระดับกลุมยอย เปนประจําทุกภาคเรียนหรือทุกป
(จํานวน 1 คน)
3. ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง
3.1 ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยางเต็มที่และยอมรับขอสรุป
รวมกัน (จํานวน 13 คน)
3.2 ครูควรพัฒนาเรื่องการศึกษาเชิงลึก ที่นําไปสูความคิดอยางหลากหลาย (จํานวน 2 คน)
3.3 ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
(จํานวน 1 คน)
3.4 ควรเชิญวิทยากรที่ชํานาญมาพูดกระตุนคนในองคกร (จํานวน 1 คน)
4. ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน
4.1 ควรมีการสรางความตระหนักแกคณะครูในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน เพื่อทุก
คนจะไดยอมรับและปฏิบัติตามไดอยางเขมแข็งและถูกตอง แผนหรือโครงการควรมีความชัดเจนตามจุดเนน วิสัยทัศน
และมาตรฐานของสถานศึกษา (จํานวน 9 คน)
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4.2 ควรมี การประชุ ม ครู ชี้แ จงแนวทาง หลั ก การเหตุ ผลและความจํ าเป น ในการจั ดการเรีย นรู ใ น
ศตวรรษ ที่ 21 (จํานวน 2 คน)
4.3 ควรสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานใหมีวิสัยทัศนรวมกัน (จํานวน 1 คน)
4.4 งานที่ทําสวนใหญขาดการติดตาม ควรมีการติดตามอยางสม่ําเสมอและผูปฏิบัติควรมีการแกไข
หากพบขอผิดพลาด (จํานวน 1 คน)
5. ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม
5.1 ควรสรางความตระหนักและสรางระบบการทํางานเปนทีม มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันได
อยางกวางขวาง จนเกิดเปนวัฒนธรรมในองคกร (จํานวน 6 คน)
5.2 ควรมีการเปดใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นรวมกัน สรางความไววางใจกัน (จํานวน 4 คน)
5.3 สงเสริ มให ครู ทํางานรวมกัน รว มกั นออกแบบการจัด กิจกรรมที่ส งเสริม การจัด การเรี ยนรูใ น
ศตวรรษที่ 21 มีการระดมความคิดรวมกัน (จํานวน 1 คน)
5.4 ครูควรทํางานใหเต็มศักยภาพของตนเอง (จํานวน 1 คน)
5.5 ควรมีผูนําที่ดี ในการทํางานเปนทีม (จํานวน 1 คน)
5.6 ควรมีการใชขอมูลสารสนเทศมาวางแผนการทํางานในปถัดไป (จํานวน 1 คน)

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาสภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สรุปผลไดดังนี้
1. สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม
ยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม
ยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาในแตละดาน โดยเรียงลําดับการปฏิบัติจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปด
กวาง ดานการมุงสูความเปนเลิศ ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ตามลําดับ และดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานการคิดอยางเปนระบบ
ดานการคิดอยางเปนระบบ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมองเห็นปจจัยตาง ๆ ที่เอื้อตอระบบ รองลงมาคือ การประสานงานรวมกับผูอื่นอยางเปน
กระบวนการ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การนําระบบการคิดเชิงระบบมากําหนดแนว ทางการปฏิบัติในอนาคตได
ดานการมุงสูความเปนเลิศ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความทุมเทการทํางานใหกับองคการ รองลงมาคือ การใหความสําคัญกับคุณภาพขององคการ
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ อยูตลอดเวลา
ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การยอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือ มี
ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดอยางเปนเหตุเปนผล และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ รองลงมาคือ มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามวิสัยทัศนขององคการ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีสวนรวมกําหนด
วิสัยทัศนขององคการ
ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การเปดใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่แตกตางจากเพื่อนรวมงานและ
ผูบริหาร รองลงมาคือ มีการสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลหรือความคิดเห็นกับผูบ ริหารและเพื่อนรวมงานอยูเสมอและขอ
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ในการประชุม มีบรรยากาศที่กระตุนใหทานแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน
2. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูใน
ศตวรรษที่21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ดานการคิดอยางเปนระบบ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการจัดอบรมการคิด
อยางเปนระบบใหแกครูผูสอน คูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อนําลงสูการเรียนการสอนและมีการสงเสริมให
นักเรียนคิดอยางเปนระบบ ควรมีการประชุม วางแผน คาดการณถึงความเปนไปไดของเหตุการณที่เกิดขึ้น พรอม
วางแผนในการแกปญหาอยางเปนระบบ โรงเรียนควรมีการกําหนดโครงสรางหนาที่การปฏิบัติงานหรือทําเปนคูมือ
การปฏิบัติงาน เพื่อใหมีความชัดเจน ลดความซ้ําซอนของภาระงานและมีการประสานงานรวมมือกันอยางเปนระบบ
ควรมีการนําแนวคิดเชิงระบบมากําหนดแนวทางการพัฒนาองคกร มีการใชทฤษฎีในการบริหารจัดการ ทั้งดาน
กิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริม เชน กระบวนการ PDCA การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และควรมีการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ
ดานการมุงสูความเปนเลิศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการรวมมือกันของทุก
ฝายในองคกร มีการสรางวัฒนธรรมที่ดีและเขมแข็งใหกับองคกร เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความเปนเลิศ ควรสงเสริม
บุคลากรอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกดาน สนับสนุนบุคลากรในการทําผลงานทางวิชาการเพื่อผลประโยชนตอ
องคกร ผูบริหารและครูควรมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความยุติธรรม ตองมีการพิจารณาองคประกอบหลายดานที่
จะทําใหองคการสูความเปนเลิศโดยสอดคลองกับเปาหมายขององคกรและใหความสําคัญกับคุณภาพขององคกรเปน
หลัก ควรเพิ่มทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบใหแกผูบริหารและครูผูสอน ควรมีการบูรณาการในทุก ๆ ดาน ใช
Best Practice ของโรงเรียนเปนตนแบบในการพัฒนาและมีการสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแก
ครูผูสอนและควรจัดการแขงขันทักษะทางดานวิชาการ ระดับกลุมยอย เปนประจําทุกภาคเรียนหรือทุกป
ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรมี
การยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน มีการเสนอความคิดเห็นของตนเองตอที่ประชุมและยอมรับข อสรุป
รวมกัน ควรเปดโอกาสใหครูเสนอความคิดและเปนผูตัดสินในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม บริหารเปน
เพียงผูชี้แนะเพื่อใหคําปรึกษาและมีชองทางในการนําเสนอขอมูลและมุมมองหลากหลายชองทาง ครูควรพัฒนาเรื่อง
การศึกษาเชิงลึก ที่นําไปสูความคิดอยางหลากหลาย ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทํางานใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและควรเชิญวิทยากรที่ชํานาญมาพูดกระตุนคนในองคกร
ดา นการมี วิสั ย ทัศ น รว มกั น ผู ตอบแบบสอบถามส ว นใหญ ใ หข อเสนอแนะ ดั ง นี้ ควรมีก ารสรา งความ
ตระหนักแกคณะครูในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน เพื่อทุกคนจะไดยอมรับและปฏิบัติตามไดอยาง
เขมแข็งและถูกตอง แผนหรือโครงการควรมีความชัดเจนตามจุดเนน วิสัยทัศนและมาตรฐานของสถานศึกษา ควรมี
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การประชุมครูชี้แจงแนวทาง หลักการเหตุผลและความจําเปนในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ควรสรางแรงจูงใจ
ใหผูรวมงานใหมีวิสั ยทัศนรวมกัน และควรมีการติ ดตามงานอยางสม่ํา เสมอและผูปฏิบัติควรมีการแก ไขหากพบ
ขอผิดพลาด
ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรสรางความตระหนัก
และสรางระบบการทํางานเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดอยางกวางขวาง จนเกิดเปนวัฒนธรรมใน
องคกร ควรมีการเปดใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นรวมกัน สรางความไววางใจกัน สงเสริมใหครูทํางานรวมกัน
รวมกันออกแบบการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีการระดมความคิดรวมกัน ครูควร
ทํางานใหเต็มศักยภาพของตนเอง ควรมีผูนําที่ดี ในการทํางานเปนทีม และควรมีการใชขอมูลสารสนเทศมาวาง
แผนการทํางานในปถัดไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่มีตอสภาพของ
สถานศึก ษาในการเปน องค การแหง การเรี ย นรู ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา กลุ มย อ ยที่ 3 สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งจากผลการวิจัย มีประเด็นที่นาสนใจ ในการนํามาอภิปรายผลได
ดังนี้
จากผลการวิจัย พบวา สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สถานศึกษาจึง
จําเปนตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนและสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้นับเปนความทา
ทายของสถานศึกษากอใหเกิดทั้งโอกาสและขอจํากัดในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
เรียนรูไดอยางรวดเร็วยอมจะนําสถานศึกษาไปสูองคการที่เปนเลิศได โดยผูบริหารและครูผูสอนจะตองเอาใจใสในการ
บริหารจัดการศึกษา สรางความเจริญกาวหนาใหแกหนวยงาน จึงตองมีการพัฒนาสถานศึกษาเปนองคการแหงการ
เรียนรู ตามแนวคิดของเซงเก ทั้ง 5 ดาน ซึ่งเปนสวนสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหเปนไปตามความตองการและมี
ทิศทางตามวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับ ดารากรณ ขุนมิน (2553, หนา 64) ไดศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนา
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบวา การ
เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับ ทิพากร ธงศรี (2553,
หนา 60) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอนิคม
พัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบวา ทั้ง 5 ดาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับ ธนวัฒน คัณทักษ (2556, หนา 125) ไดศึกษาการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน
ของโรงเรียนในอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
พบวา โดยรวมอยูใน ระดับมาก และสอดคลองกับนิวัติ รอบบุตร (2553, หนา 72) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติ
กรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี จําแนก
ตามประสบการณการบริหารงาน และขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1. พฤติกรรมการบริหารองคการแหง
การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
สอดคลองกับประภาวัลย สิงหภิวัฒน (2556) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาชวงชั้นที่ 3-4 โดยภาพรวมและรายดานเห็นดวยใน
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ระดับมาก สอดคลองกับไพโรจน จิรพรไพศาล (2552, หนา 104) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาองคการแหงการ
เรียนรูของสํานักงานวิจัยและพัฒนาทางทหาร กองทัพเรือ ผลการวิจัย พบวา ลักษณะความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสํานักงานวิจัยฯ โดยรวมอยูใน ระดับสูงทุกดาน สอดคลองกับมยุลา เนตรพนา (2556, หนา 88) ไดศึกษา
การเปนองคกรแหงการเรียนรูตามความคิดเห็นของขาราชการครูโรงเรียนสังกัดการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี
และเพื่อเปรียบเทียบการเปนองคกรแหงการเรียนรูตามความคิดเห็นของขาราชการครูโรงเรียนสังกัดการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีตอการเปนองคการเรียนรูโดยภาพรวมและรายดานพบวาอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับวิไลวรรณ บัวประดิษฐ (2553, หนา 111) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนสูองคกรแหงการ
เรียนรูของผูบริหาร โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จําแนกตามประสบการณการ
ปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนสูองคกรแหงการเรียนรูของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยรวมมีคาเฉลี่ยมากและยังสอดคลองกับ
อาภาพร เพชรศรีสม (2556, หนา 71) ไดศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูและปจจัยที่มี ความสัมพันธกับความ
เปนองคการแหงการเรียนรูของการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ความเห็นวา การประปาสวนภูมิภาคเขต 9 มีความเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง ซึ่งอยูในระดับมาก การมีรูปแบบ
วิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง เปนการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อของตนเอง โดยยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
สามารถปรับวิธีการทํางานไดอยางสรางสรรค มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห ไดอยางเปนเหตุเปนผลและมีการ
ปรับปรุง พัฒนาการทํางานตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับดารา
กรณ ขุน มิน (2553, หนา 64) ไดศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒ นาความเปนองคการแห งการเรี ยนรูของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการเปนบุคคลที่รอบรู และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 ลําดับคือ ดานการสราง
วิสัยทัศนรวมกัน ดา นการเรีย นรูรวมกัน เปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับนิวั ติ รอบบุต ร
(2553, หนา 72) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานความคิดเชิงระบบ และดานแบบ
แผนความคิดอาน ซึ่งสอดคลองกับประภาวัลย สิงหภิวัฒน (2556) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาชวงชั้นที่ 3-4 สังกัด
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาบุรีรัมย เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานเห็ นดวยในระดับมาก เมื่ อเรียงลํ าดับจาก
คาเฉลี่ยมากไปนอยไดแก ดานรูปแบบความคิด ดานวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูกันเปนทีม ดานความเปนเลิศสวน
บุคคล และดานการคิดอยางเปนระบบตามลําดับและนอกจากนี้ยังสอดคลองกับอาภาพร เพชรศรีสม (2556, หนา
71) ไดศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูและปจจัยที่มี ความสัมพันธกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของการ
ประปาสวนภูมิภาคเขต 9 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นวา การประปาสวน
ภูมิภาคเขต 9 มีความเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก ทั้ง5 ดาน คือ ความรอบรูแหงตน แบบแผนความคิด
การคิดอยางเปนระบบ การมีวิสัยทัศนรวมกัน และ การเรียนรูเปนทีม ซึ่งขัดแยงกับ ธนวัฒน คัณทักษ (2556, หนา
125) ไดศึกษาการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนในอําเภอบานแพง จังหวัด
นครพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และเปรียบเทียบการบริหารองคการแหง
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การเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนในอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ และประสบการณการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาคนควา พบวา
การบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนในอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูใ นระดั บมากทุกด าน ด านที่มี คาเฉลี่ ยสู งสุ ด ไดแ ก ดา นการมีวิสั ยทั ศน รว มกั น และขัด แย งกั บ วิ ไลวรรณ บั ว
ประดิษฐ (2553, หนา 111) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติก รรมการบริหารโรงเรียนสูองคกรแหงการเรียนรูของ
ผูบริหาร โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงานและ
ขนาดของโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนสูองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยรวมมีคาเฉลี่ยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานมุงมั่นสูความเปนเลิศ ดานรูปแบบการคิดและมุมมองที่
เปดกวาง และดานความคิดและเขาใจเชิงระบบ
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการคิดอยางเปนระบบ ซึ่งอยูในระดับมาก การคิดอยางเปนระบบ เปนการ
เชื่อมโยงความรูตาง ๆ อยางเปนระบบโดยมองเห็นภาพรวมขององคการและปจจัยที่เอื้อตอระบบ มีการนําระบบการ
คิ ด เชิ ง ระบบมากํ า หนดแนวทาง การปฏิ บั ติ ใ นอนาคตได สามารถแก ป ญ หาและมี ก ารประสานงานอย า งเป น
กระบวนการ มีผลการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับธนวัฒน คัณทักษ (2556, หนา 125) ไดศึกษาการ
บริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนในอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานการ
คิดอยางเปนระบบ สอดคลองกับ วิไลวรรณ บัวประดิษฐ (2553, หนา 111) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนสู
องคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยรวมมีคาเฉลี่ย
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานมุงมั่นสูความ
เปนเลิศ ดานรูปแบบการคิดและมุมมองที่เปดกวาง และดานความคิดและเขาใจเชิงระบบ และอีกทั้งยังสอดคลองกับ
ประภาวัลย สิงหภิวัฒน (2556) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย
เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานเห็นดวยในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยไดแก ดานรูปแบบ
ความคิด ดานวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูกันเปนทีม ดานความเปนเลิศสวนบุคคล และดานการคิดอยางเปนระบบ
ตามลําดับ ซึ่งขัดแยงกับ นิวัติ รอบบุตร (2553, หนา 72) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารองคการแหง
การเรี ย นรู ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ชลบุ รี จํ า แนกตามประสบการณ ก าร
บริหารงาน และขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงอันดับตามคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานความคิดเชิงระบบ
และดานแบบแผนความคิดอาน และขัดแยงกับ ดารากรณ ขุนมิน (2553, หนา 64)ไดศึกษาสภาพและแนวทางการ
พัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ผลการวิจัยพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการเปนบุคคลที่รอบรู และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการสรางวิสัยทัศน
รวมกัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานการคิดอยางเปนระบบ ควรมีการสงเสริมใหมีการนําระบบการคิดเชิงระบบมากําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติในอนาคตและมีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไดเขารับการฝกอบรมการคิดอยาง
เปนระบบเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะกระบวนการในการพัฒนาสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. ดานการมุงสูความเปนเลิศ ควรสงเสริมใหผูบริหารและครูมีการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ อยูตลอดเวลา
อีกทั้งโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครองและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของควรมีการประสานความรวมมืออยางจริงจังในการ
พัฒนาสถานศึกษาใหมุงสูความเปนเลิศ
3. ด า นการมี รูป แบบวิ ธี คิ ด และมุ ม มองที่ เป ด กว า ง ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาวิ ธี ก ารทํ า งานให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการสรางความตระหนักในการเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นของทุก
ๆ ฝาย เพื่อการรวมใจพัฒนาสถานศึกษารวมกัน
4. ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ทุกฝายควรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน และกําหนดพันธ
กิจที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เพื่อใหเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามไดอยางเขมแข็งและถูกตอง
5. ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ผูบริหารควรสรางระบบการทํางานเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันไดอยางกวางขวาง จนเกิดเปนวัฒนธรรมในองคกร
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาสภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยจําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน
2. ควรศึกษาเพื่อหาความสัมพันธของระดับสภาพการดําเนินงานและสภาพปญหาการพัฒนาสถานศึกษา
ในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจากดร.โสภา อํานวยรัตน
อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุก
ขั้นตอนจนการศึกษาคนควาสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณ นายวรวัติ กิตติวงค รองผูอํานวยการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ดร.สร
วิชญ จิตรใจ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย และ ดร.กฤชฐา พลตรี ครูชํานาญการ
โรงเรียนบานเทอดไทย จังหวัดเชียงราย ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทานและแกไขเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาสมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุ ณ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 ที่ ไ ด ใ ห ค วามอนุ เ คราะห ข อ มู ล
ตลอดจนผูอํานวยการและคณะครูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ทุกโรงเรียน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล
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คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่
ไดมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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สภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูข องโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
The Current Conditions and Requirements to Develop Learning technology of
School in Chiang Rai Municipality
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Jurarat porkuml1* and Thidawan Unkong2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายและศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กลุมตัวอยางไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558
จํานวน 205 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพปจจุบันของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัด
เชีย งราย โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิ จารณาเป นรายด าน พบวา ดา นที่ มีคา เฉลี่ย สูงสุ ดคื อ ด านการติด ตาม
ประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียน รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณ และดานความ
พรอมของอาคารสถานที่ ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานงบประมาณ
ความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การติดตามประเมินผลการใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู รองลงมาคือ ดานงบประมาณ และเทคนิควิธีการสอน ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ สภาพแวดลอมและบรรยากาศ
2. ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ควรพัฒนาดานงบประมาณโดยเนนใหมีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู มีการวางแผน
จัดเตรียมงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใหครูผูสอนเขารับการฝกอบรมในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและมีการ
จั ด สรรงบประมาณที่ ส นั บ สนุ น ให ค รู ผู ส อนเข า รั บ การพั ฒ นาการใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นรู และเน น ด า น
สภาพแวดลอมและบรรยากาศโดยเนนใหมีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองปฏิบัติการที่เอื้อตอการ
สงเสริมทักษะของผูเรียน มีการจัดสภาพแวดลอมสงเสริมใหครูผูสอนสามารถนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูเขามาใชใน
กระบวนการเรียนการสอนและมีการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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คําสําคัญ: สภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู

Abstract
This research aims to study the study of requirements to develop learning technology of school in
Chiangrai Municipality and the suggestions of the way to develop learning technology for school in Chiangrai
Municipality. The sample that was used in this study is 205 teachers in Chiangrai Municipality School in 2015.
This research used the questionnaire that is performed to choose 5 kinds of measurement and the statistic
values that were used in this research are percentage, average and standard deviation.
The results showed that 1) The current conditions to develop learning technology of school in Chiangrai
Municipality are in high level of average and if focus on each objective by descended order, the monitoring and
evaluation of the using of learning technology is highest followed by the facilities of using equipment and the
availability of the premises or places in school but in the other hand the budget is the lowest. In case of the
needs to develop learning technology of school in Chiangrai Municipality are in high level of average so for the
individual objective, found that the monitoring and evaluation of the using of learning technology is highest
followed by the budget and teaching technique but the environment and atmosphere is the lowest. 2) The
suggestions to develop learning technology of school in Chiangrai Municipality show that we should develop the
budget by focus on the budget that enough for buying or purchasing the learning and teaching technology, have
plans to use and divide the budget appropriately for supporting teachers to technology training workshop, and
promote the environment and atmosphere of teaching and learning technology lab or room appropriately and can
stimulate learner’s skills.
Keywords: Current Conditions , Requirements to Develop Learning technology

บทนํา
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูให
เขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยให
เขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางไรก็ตามสถานการณการพัฒนาที่ผานมาสงผลกระทบตอคนและสังคมไทยหลาย
ประการ จากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 จัดทําขึ้นภายใตกรอบ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 และสอดคลองเชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552–2559)
ตลอดจนสภาพปญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่ผานมา ซึ่งพบวายังมีปญหา
ที่จํา เป นต องปรั บปรุง และพั ฒนาทั้ งด านการส งเสริ มโอกาสทางการศึก ษาแก ประชาชน ดา นคุ ณภาพการศึ กษา
โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศที่ยังอยูในระดับต่ํา ตลอดจน
สภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่ยังตองเพิ่มเติมในดานประสิทธิภาพจากกรอบทิศทาง นโยบายและสภาพดังกลาว
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ขางตนนํามาสูการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น ที่ครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ผูเรียน ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา การผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ การสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา อีกทั้งไดกําหนดกลยุทธและแนว
ทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559
ไวอยางชัดเจน
ในสังคมมนุษยยุคความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษานับวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยาง
ยิ่ ง ต อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต มนุ ษ ย เ พราะในป จ จุ บั น พบว า เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมต า งๆมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะนําจะทําใหมนุษยสามารถปรับตัวไดดีจัดการกับปญหาไดเมื่อเปนยุคของการ
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศไทยจึงตองมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ประเทศไทยเชนเดียวกันที่มีการปฏิรูปการศึกษาเปนระยะระยะ และลาสุดไดมีการตราพระราชบัญญัติแหงชาติพ.ศ.
2542 แกไขเพิ่มเติม 2545 ขึ้นโดยเปนพระราชบัญญัติที่มุงเนนการพัฒนาการศึกษา เพื่อใหทันยุคทันสมัยของการ
เปลี่ ย นแปลงทางด า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมต า ง ๆ โดยในมาตรา 4 หมวดการจั ด การศึ ก ษาได กํ า หนดไว ว า
การศึกษาหมายความวา เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมดวยการถายทอดความรู
การฝกอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการการสรางองคความรูอันเกิด
จากการจัดสภาพแวดลอม สังคมและการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยใน
หมวด 4 มาตรา 24 ได ร ะบุ ไ ว ว า การจั ด การศึ ก ษาต อ งส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู ส อนสามารถจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรูเพราะฉะนั้นการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาแตละแหงจะตองพยายามใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติทั้งนี้เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอนและมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณภาพการจัดการศึกษา ที่
ผานมาคุณภาพการศึกษายังไมเปนที่พอใจของสังคม เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ไดแกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร ยังมีคาเฉลี่ยต่ํากวา
รอยละ 50 ซึ่งจากผลการสอบในป การศึกษา 2553 พบวาคะแนนเฉลี่ย ในทุกระดับชั้นของวิชาภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตรลดลงจากป การศึกษา 2552 และมาตรฐานความสามารถยังไดคะแนนต่ําในเรื่องของการคิดวิเคราะห
สังเคราะห มีวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค สําหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาป ที่ 2 ในวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (Trends in International Mathematics and Science Study:
TIMSS) ใน ป 2550พบวาประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร 441 คะแนนและวิชาวิทยาศาสตร 471คะแนน
ตามลําดับซึ่งยังต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ ซึ่งเปนการประเมินทุก 4 ป รวมทั้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ของ The Programmer for International Student Assessment (PISA) ที่ประเมิน
จากผูที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือกลุมอายุ 15 ป พบวา คะแนนเฉลี่ยยังต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD ผูสําเร็จอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษามีความสามารถและสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของผูใช ในดานการผลิตครู คณาจารยให
มีความรู ความสามารถและมีปริมาณที่เพียงพอ เนื่องจากนโยบายการจํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐ รวมทั้งการใช
มาตรการจูงใจใหขาราชการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ตั้งแตป พ.ศ. 2543 ทําใหสูญเสียอัตราครูไปจํานวนหนึ่ง
อีกทั้งบัณฑิตครุศาสตร/ศึกษาศาสตร บางสวนที่จบการศึกษาแลวไมเปนครู ครูสอนไมตรงวุฒิ และการขาดแคลนครู
ในบางพื้นที่ ทําใหเกิดความขาดแคลนครูในภาพรวม ในขณะที่ครูสายวิชาชีพสวนมากขาดประสบการณในสถาน
- Proceedings -

1569

ประกอบการ อีกทั้งครูยังมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานสอน ประกอบกับในดานการคัดเลือกบุคคลเขาสู
วิชาชีพครู พบวาผูเลือกคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เปนอันดับทาย ๆ สวนการพัฒนาครูก็ยังขาดการดูแลเอาใจใส
อยางจริงจัง และดานสถานศึกษาพบวามีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไมไดเกณฑมาตรฐานตามเกณฑการประเมินของ
สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งสวนใหญจะเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก จากสภาพดังกลาว
สงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา
การใชสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดมีการจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมการผลิต วิจัย และพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยกองทุนมีหนาที่ 3 เรื่อง
คือ
1. การสงเสริมพัฒนาเครือขายการศึกษาแหงชาติ (National Education Network) เพื่อพัฒนาใหเปน
ศูนยกลางในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ และนานาชาติ
2. ศูนยสารสนเทศเพื่อการศึกษา (National Education Information system) เปนศูนยกลางจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา
3. สงเสริมศูนยการเรียนรูแหงชาติ (National Learning center) เพื่อเปนศูนยกลางจัดเก็บเชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งจัดทํารางกฎหมายวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอยูระหวางขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดจัดทําแผนแมบท
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ตองการใหพัฒนา
สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา หรือ ETV มาเปนสถานีโทรทัศนทางการศึกษา ยกระดับรายการ Student Channel
และ Teacher Channelซึ่งในอนาคตอาจจะจัดหองเรียนเชื่อมโยงกันทั่วโลก รวมถึง โครงการ Student Channel เปด
โอกาสใหนักเรียน ไดเรียนรูจากครูที่มีความรูความสามารถ เปนการสรางความเทาเทียมกันระหวางเด็กนักเรียนใน
เมืองและชนบท และ โครงการThai Teacher TV เปนรายการโทรทัศนสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน แนวคิดในการบริหารจัดการและแก ไขปญหาการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้มีการพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network :
Uni-Net) โดยเชื่อมโยงเครือขายความเร็วสูงระหวาง มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในตางประเทศ เปนการ
แลกเปลี่ยนความรูทางการศึกษา สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานการเรียนการสอนผานเครือขาย การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน Uni-Net เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ โดยสรางโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงพรอมติดตั้งอุปกรณ
ทั่วประเทศเพื่อเชื่อมโยงทั้ง 4 ภูมิภาค และการขยายโครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ปญหาการดําเนินงานที่ผานมา พบวา สวนใหญใหความสนใจในการพัฒนาวัสดุอุปกรณมากกวาการนําเนื้อหาสาระใน
สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน และการพัฒนาผูสอนใหมีความรูความสามารถเพียงพอในการ
นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนและจั ดกระบวนการเรี ยนรู ครู และนักเรียนนําความรูดา น
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใชในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู ดวยตนเองนอย ประกอบกับสถานศึกษามี
จํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับสื่อไมเพียงพอ ลาสมัย รวมทั้งครูยังไมสามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอนไดอยางแทจริงและผูเรียนไมไดใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ประกอบกับ
สถานศึกษา บางแหงยังขาดสื่อที่ทันสมัยและมีคุณภาพ ทําใหไมเพียงพอตอการใชเพื่อศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเองของครูและผูเรียน
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สภาพปจจุบันของการจัดการศึกษาทองถิ่นปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนจํานวน 7,853 แหง
ประกอบด ว ย องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด 75 แห ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล 6,157 แห ง เทศบาล 1,619
กรุงเทพมหานคร 1 แหง และเมืองพัทยา 1 แหง โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
เพียง 6.3 ของนักเรียนทั้งประเทศ สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเพียง 2 แหง
เทานั้น คือ กรุงเทพมหานคร มีวิทยาลัยแพทยสาสตรและวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย และเทศบาลนครปฐมซึ่งเปด
สอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สําหรับดานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรก
(พ.ศ. 2544-2548) พบวา สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคุณภาพระดับดีสูงกวาในภาพรวมทั้ง
ประเทศและสูงกวาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเกือบทุกมาตรฐาน
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากถึงรอยละ 96.3 ที่ยังไมไดจัดการศึกษาในระบบ
นั้น ไดมีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เชน
1. จัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. การสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ เชน หองสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ ศูนยกีฬาและนันทนาการ เปนตน
3. การใชความรูและการฝกอบรมอาชีพในสาขาตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
4. การจัดอบรมและกิจกรรมใหความรูทั่วไปที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดานตาง ๆ เชน สุขอนามัย ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนอกจากจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตนแลวยังมีบทบาทในกรณี
มีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของรัฐในดานตาง ๆ เชน ดานงบประมาณและทรัพยสิน ดานวิชากร เชน
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การระดมผูรูในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสน
นอกจากนี้ยังมีสวนรวมเปนกรรมการสถานศึกษากรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรรมการที่ปรึกษาหรือกรรมการอื่น ๆ
จากการศึกษาวิจัยที่ผานมา พบวา มีองคการปกครองสวนทองถิ่นเปนจํานวนไมนอยที่สามารถจัดการศึกษา
ไดอยางมีคุณภาพและวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น จนเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชนซึ่งปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ
คือผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีวิสัยทัศนและเห็นความสําคัญของการศึกษามีการบริหารงานอยาง
ตอเนื่องและมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางการศึกษา อยางไรก็ตามก็ยังพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนหนึ่งยังมีปญหาการบริหารจัดการศึกษาเชน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความรูความเขาใจดาน
การศึกษา ไมเห็นความสําคัญของการศึกษา บุคลากรดานการศึกษาไมเพียงพอ ขาดการนิเทศ กํากับติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา ขาดความชัดเจนในเรื่องความกาวหนาทางวิชาชีพของบุคลากรในสํานักงาน/กองการศึกษาและ
ขาดความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ เปนตน นอกจากนี้ยังมีปญหาในการถายโอนสถานศึกษาโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องความลาชาในการถายโอนอันเนื่องมาจากมีขั้นตอนมากและซับซอน แนวนโยบายการถายโอนไม
ชัดเจนขาดกสนเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาดการประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินความพรอมบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ การถ า ยโอน รวมทั้ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ส ว นหนึ่ ง บั ง ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามเข า ใจและ
ประสบการณดานการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเปนองคกรหนึ่งที่ไดรวมรับภาระการจัดการศึกษาโดยมีกองการศึกษาเทศบาลมีหนาที่ดูแล
สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ไดรับการดูแลจากหลายหนวยงานเทศบาล การจัดการ
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ศึกษาก็ยังประสบปญหาหลายประการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540 หนา 16) ถาโรงเรียนจะ
สรางหลักประกันและความมั่นคงใหกับชุมชน สังคมไดนั้นสิ่งสําคัญ คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะคุณภาพและ
ประสิทธิผลของโรงเรียน เปนปจจัยหนึ่งซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อถือของผูปกครอง และชวยในการตัดสินใจที่จะทําให
ผูปกครองเลือกที่จะสงบุตรหลานของตนเองเขามาศึกษาในโรงเรียน ในการพิจารณาวาโรงเรียนจะมีประสิทธิผลอยู
ระดับใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญไดแก โรงเรียน การบริหาร ผูบริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียน และนักเรียน
เปนปจจัยสําคัญ
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดเห็นความจําเปนและมีความสนใจอยางยิ่ง ที่จะศึกษา สภาพปจจุบันและความ
ตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดเชียงราย โดยมีเปาหมาย เพื่อรวบรวมขอมูล
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร ซึ่งนํามาสรุปเปน
แนวทางและกําหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนาโรงเรียนอีกทั้งพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน ซึ่งเปนทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคาและมีความสําคัญ ใหมีทัศนคติที่ดีในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู สามารถพัฒนาใชเทคโนโลยีได
อยางตอเนื่อง เห็นความสําคัญ และความจําเปนในการนําเทคโนโลยี มาใชเพื่อใหเกิดการเรียนรูมาใชพัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนาทักษะดานผูเรียนใหเกิดความรูความสามารถในวิชาชีพและนําไปสูคุณภาพตามความมุงหวังของ
สังคม โดยผูเรียนสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตออาชีพสังคมและประเทศชาติตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัด
เชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
หมวด 9 เทคโนโลยีการศึกษา
1. งบประมาณ
2. ความพรอมของอาคารสถานที่
3. สิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณ
4. สภาพแวดลอมและบรรยากาศ
5. วิธีการใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู
6. เทคนิคและวิธีการสอน
7. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
8. การติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู

ความคิดเห็นของพนักงานครู
เทศบาลที่มีตอสภาพปจจุบันและ
ความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรูของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก
ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 8 โรงเรียน ปการศึกษา 2558 จํานวน 433 คนกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 205 คน ไดมาจากการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่และมอรแกน โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดเชียงราย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) 5 ระดับ แบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 7
ดาน คือ เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง สอนระดับ เคยไดรับ
การพัฒนาศักยภาพครูผูสอน โดยการหาคา ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการของ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู มี 8 ดาน คือ ดานงบประมาน ดานความพรอมของอาคารสถานที่ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานอุปกรณ ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศ ดานวิธีการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ดานเทคนิค
วิธีการสอน ดานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ดานการติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู วิเคราะห
ขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการหาคาเฉลี่ย (x
�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโดยใช
วิธีการวิเคราะหขอมูลแบบเนื้อหา (Content Aanalysis) เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย วิเคราะหขอมูลในการวิจัย

�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย (x
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา
สภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
สภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก
รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณอยูในระดับมาก และดานความพรอมของอาคารสถานที่อยู
ในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานงบประมาณอยูในระดับมาก
ความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน
งบประมาณอยูในระดับมากที่สุด และเทคนิควิธีการสอนอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
สภาพแวดลอมและบรรยากาศอยูในระดับมาก สามารถแยกเปนประเด็นไดดังนี้
สภาพปจจุบันดานงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก รองลงมาคือ
โรงเรียนมีการวางแผนจัดเตรียมงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใหครูผูสอนเขารับการฝกอบรมในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรูอยูในระดับมาก และโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุน ผลใหครูผูสอนเขารับการพัฒนาการใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ความตองการดานงบประมาณโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
โรงเรียนมีการวางแผนจัดเตรียมงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใหครูผูสอนเขารับการฝกอบรมในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด และโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุน ผลใหครูผูสอนเขารับการพัฒนาการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก ตามลําดับ
สภาพปจจุบันดานความพรอมของอาคารสถานที่ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีอาคารสถานที่อยูในสภาพที่พรอมตอการนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูเขามาใชอยู
ในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีหองปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรเพียงพอตอจํานวนผูเรียนอยูในระดับมาก
ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือโรงเรียนมีหองปฏิบัติการทางภาษาที่เพียงพอตอจํานวนของผูเรียนอยูใน
ระดับมาก ความตองการดานความพรอมของอาคารสถานที่โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีหองปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรเพียงพอตอจํานวนผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ โรงเรียนมีหองปฏิบัติการทางภาษาที่เพียงพอตอจํานวนของผูเรียนอยูในระดับมากที่สุดและโรงเรียนมี
สภาพหองเรียนที่เหมาะสมตอการนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูเขามาใชเพื่อสงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยูในระดับ
มากที่สุด ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ โรงเรียนมีอาคารสถานที่อยูในสภาพที่พรอมตอการนําเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรูเขามาใชอยูในระดับมาก
สภาพปจจุบันดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณเพียงพออยูในระดับมาก รองลงมา
คือ โรงเรียนมีเทคโนโลยีเพื่อกาเรียนรูเพียงพอตอความตองการของครูผูสอนอยูในระดับมาก ตามลําดับ
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ความตองการดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีโรงเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณเพียงพออยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณเพียงพออยูในระดับมาก ตามลําดับ
สภาพปจจุบันดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมสงเสริมใหครูผูสอนสามารถนําเทคโนโลยีเพื่อกาเรียนรูเขา
มาใชในกระบวนการเรียนการสอนไดเปนอยางดีอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เ อื้ อ ต อ การส ง เสริ ม ทั ก ษะของผู เ รี ย นอยู ใ นระดั บ มาก และ โรงเรี ย นมี ก ารจั ด
สภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
โรงเรียนมีภาพแวดลอมและบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียนอยูในระดับปานกลาง
ความตองการดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมี
การจัดสภาพแวดลอมสงเสริมใหครูผูสอนสามารถนําเทคโนโลยีเพื่อกาเรียนรูเขามาใชในกระบวนการเรียนการสอนได
เปนอยางดีอยูในระดับมาก และโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนอยูในระดับ
มาก สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือโรงเรียนมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียนอยูใน
ระดับมาก
สภาพปจจุบันดานวิธีการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีครูผูสอนที่มีความสามารถและความชํานาญในการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรูเพื่อการสอนอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อมุงหวังใหครูผูสอนมีเจตคติที่ดี
ตอการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก และครูผูสอนในโรงเรียนมีการฝกอบรมและศึกษาดูงานในดานการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ครูผูสอนมีการใชสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรูที่ดีของผูเรียน และมีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูที่เพียงพอตอจํานวนผูเรียนอยูในระดับปานกลาง
ความตองการดานวิธีการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูสอนมีการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูที่ดีของผูเรียน และมีสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรูที่เพียงพอตอจํานวน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อมุงหวังใหครูผูสอนมีเจตคติที่ดีตอ
การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด และโรงเรียนมีครูผูสอนที่มีความสามารถและความชํานาญใน
การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูเพื่อการสอนอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ครูผูสอนใน
โรงเรียนมีการฝกอบรมและศึกษาดูงานในดานการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก
สภาพปจจุบันดานเทคนิควิธีการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูสอนเห็นความจําเปนในการนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูมาใชในกระบวนการเรียนการสอนอยู
ในระดับมาก รองลงมาคือ ครูผูสอนปรับปรุงเทคนิคการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาสภาพปจจุบันของตัวผูเรียนอยูใน
ระดับมาก และครูผูสอนมีการพัฒนาเทคนิคในการนําเอาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูมาใชในการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือครูผูสอนมีการพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อชวยใหกระบวนการและ
ขั้นตอนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก
ความตองการดานเทคนิควิธีการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูสอนมีการพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อชวยใหกระบวนการและขั้นตอนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูผูสอนปรับปรุงเทคนิคการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหา
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สภาพปจจุบันของตัวผูเรียนอยูในระดับมาก และครูผูสอนมีการพัฒนาเทคนิคในการนําเอาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
มาใชในการเรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือครูผูสอนมีเจตคติที่ดีในการ
นําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก
สภาพปจจุบันดานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดทําแผนเพื่อติดตามและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของ
ครูผูสอนอยางแทจริงอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดทําเอกสารคูมือสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อพัฒนาการใช
สื่อและเทคโนโลยีทางการเรียนรูอยูในระดับมาก และโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรูใหมีความเหมาะสม
ทันสมัยสอดคลองกับการจัดการศึกษาในปจจุบันอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูสอนมี
สวนรวมในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก
ความตองการดานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดทําแผนเพื่อติดตามและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของ
ครูผูสอนอยางแทจ ริงอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีก ารพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ใหมีความเหมาะสม
ทันสมัยสอดคลองกับการจัดการศึกษาในปจจุบันอยูในระดับมาก และพัฒนาการใชสื่อและเทคโนโลยีทางการเรียน
รูอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือรงเรียนของทานมีความพรอมที่จะพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรูเขามาใชตามพระราชบัญญัติการศึกษาอยูในระดับมาก
สภาพปจจุบัน ดานการติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการสรุปผลการพัฒนาครูในการนําเทคโนโลยีเพื่อ
การเรีย นรูมาใชอยูในระดับมาก รองลงมาคื อ ครูผู สอน มีก ารนําเทคโนโลยีเพื่อ การเรีย นรูที่ผา นการทดลองหา
ประสิทธิภาพไปใชใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก และโรงเรียนมีการวัดผลกอนและหลัง
การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมากตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือโรงเรียนมีการนําผลการ
ประเมินไปใชปรับปรุงเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก
ความตองการดานการติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป นรายด าน พบว า ด านที่มี ค าเฉลี่ ย สูง สุด คือ โรงเรีย นมีก ารนํา ผลการประเมิ นไปใช ปรั บปรุ งเพื่อ พัฒ นาการใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูผูสอน มีการนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูที่ผานการ
ทดลองหาประสิทธิภาพไปใชใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด และโรงเรียนมีการ
สรุปผลการพัฒนาครูในการนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูมาใชอยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ โรงเรียนมีการวัดผลกอนและหลังการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก

สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจั ย ครั้ งนี้ ทํา ใหท ราบถึง สภาพป จ จุบัน และความต องการพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่ อการเรีย นรูข อง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผล
ดังตอไปนี้
1. ดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีชวงอายุ 3140 ป มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณในการปฏิบัติงาน 6-10 ป และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงครู ทําการ
สอนในระดับประถมศึกษา และเคยไดรับการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน ซึ่งเปนสถานภาพปจจุบันของบุคลลากรที่
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ปฏิบัติงานในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง8โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ญาดา ณ นคร
(2557,หนา 43) เรื่อง ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาสิงหบุรี ที่กลาววา สภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนของครูภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนภาพรวมแตกตางกัน สวนปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนภาพรวมไมแตกตาง
กัน ครูที่มีอายุตางกันมีสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนภาพรวมแตกตางกัน และครู
ที่สังกัดกลุมสาระการเรียนรูตางการมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนภาพรวมไมแตกตางกัน
สวนปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนภาพรวมแตกตางกัน
2. ดานสภาพปจจุบันของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูนั้นมีผลตอสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง8โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับหลักการประเมินผลของ เพ
ชราวดี มหาสารคาม (2553, หนา 48) ที่กลาวไววา การประเมินผลเกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูลและใชขอมูล
ที่มาจากผลการเรียนของผูเรียน ใหความสําคัญกับความเปนปรนัย และการใชกระบวนการเชิงประจักษ ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อการตัดสินคุณคาและกระบวนการเชิงพินิจ ตลอดจนผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงออกถึงการ
ประเมินที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูลทุกอยางในการเรียนรูเทคโนโลยีโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาความกาวหนา
ในการเรียนรูเชื่อมโยงไปถึงตัวบงชี้ มีการประเมินผลการเรียนรูเทคโนโลยี 4 ตัวบงชี้ ประกอบดวย ประเมินผลการ
เรียนรูเทคโนโลยีจากการสนทนา ประเมินผลการเรียนรูเทคโนโลยีจากการสังเกตการปฏิบัติจริง ประเมินผลการ
เรียนรูเทคโนโลยีจากงานเขียน ประเมินผลการเรียนรูเทคโนโลยีจากแฟมสะสมงาน ประเมินผลการเรียนรูเทคโนโลยี
จากการทดสอบสิ่งที่เรียนรูตาง ๆ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณ นั้นก็มีผลตอสภาพปจจุบันและ
ความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 ซึ่งไดกลาวไววา รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแก
ผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปดใหมีการแขงขัน โดยเสรีอยางเปนธรรม ซึ่งรวมไปถึงความ
พรอมของอาคารสถานที่นั้นก็มีผลตอสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ซึ่งสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 4 ไดกลาวไววา
สภาพแวดลอมคือ สภาพการจัดพื้นที่ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหเหมาะสม อาคารสถานที่
ใหมีความพรอมและมีคุณภาพ เอื้อใหเด็กเกิดพฤติกรรมทางบวก เกิดการเรียนรู และพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ
สังคมและสติปญญาการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในชั้นเรียน เปนการบูรณาการคอมพิวเตอรใหเขาไปเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของเด็กเพื่อใหเด็กมีความคุนเคยเชนเดียวกันกับสื่อวัสดุ
ความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก พบวา การติดตามประเมินผลการใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูนั้น สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได
กลาวไววา รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการ
ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการใช เทคโนโลยี เพื่อ การศึ กษา เพื่ อให เกิ ด การใช ที่ คุม ค าและเหมาะสมกั บ
กระบวนการเรี ยนรู ของคนไทย และงบประมาณนั้น สง ผลตอ ความต องการพั ฒนาเทคโนโลยี เพื่ อการเรีย นรู ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของเอกราช เครือศรี (2558, หนา 89) ที่พบวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
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ของ ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานการบริหารวิชาการ ดานการ
บริหารงบประมาณ ตามความ คิดเห็นของครูที่มีเพศตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน และตามความคิดเห็นของครูที่มี
ประสบการณตางกัน โดยรวม แตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานครูที่มีประสบการณ ตางกัน
มีความคิดเห็นแตกตางกัน รวมไปถึงเทคนิควิธีการสอนมีผลตอความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ซึ่ง
สอดคลองกับบทความของรศ.ดร.อารี พันธมณี (2558,หนา 55) ที่กลาวไววา เทคนิคการสอนของครูกับการสงเสริม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูนั้น สําหรับครูที่เด็ก ๆ ตองการควรมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ สอนดีหรือ
ถายทอดความรูดี สอนโดยใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธี สอนโดยเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก ทั้งความคิดและการกระทํา
ทําใหการเรียนเปนการสื่อสาร 2 ทาง ระหวางครูกับเด็ก ตองสนใจนักเรียน ดวยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน จํา
ชื่อ ทักทายรูจุดออน จุดเดนและรูจักนักเรียนใหลึกซึ้ง ตองมีอารมณขัน ผูสอนควรรูจักมองสิ่งตาง ๆ ในแงมุมที่แปลก
ใหมพยายามมองโลกในแงดี ควรแตงกายดีแตงกายใหเหมาะสมกับเพศ วัย กาลเทศะและทันสมัยสะอาดประณีต และ
เปนระเบียบ ควรหยุดพักบาง ควรใหรางวัลผูเรียน ตองมีความรูดีเปนที่ยอมรับโดยไมมีขอโตแยง ควรใชอุปกรณการ
สอน การใชอุปกรณการสอนก็เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายและรวดเร็วขึ้น ควรมีการจัดเปลี่ยนหองเรียนเพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยผูศึกษาไดนําเสนอแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน สวนที่สองเปนขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายผลการวิจัยมีดังนี้
1.1 จากผลการวิจัยสภาพปจจุบันของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบวา ดานงบประมาณ มีคาความเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น โรงเรียนมีควรมีงบประมาณที่
เพียงพอในการจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู มีการวางแผนจัดเตรียมงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใหครูผูสอนเขา
รับการฝกอบรมในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและมีการจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนใหครูผูสอนเขารับการ
พัฒนาการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
1.2 จากผลการวิจัยความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศ มีคาความเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น โรงเรียนควรมีการจัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองปฏิบัติก ารที่เอื้อตอการสงเสริมทักษะของผูเรียน มีการจัดสภาพแวดลอ ม
ส ง เสริ ม ให ค รู ผู ส อนสามารถนํ า เทคโนโลยี เ พื่ อ กาเรี ย นรู เ ข า มาใช ใ นกระบวนการเรี ย นการสอนและมี ก ารจั ด
สภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูที่นําเอาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูมาใชในการเรียน
การสอน
2.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรดานการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อสงเสริมเรียนรูของผูเรียน
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การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.ธิดาวัลย อุนกองที่กรุณาใหคําปรึกษา
คําแนะนําตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความหวังดีเสมอมาจนทําใหการศึกษาในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย
ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทานที่ใหความรูอัน
ทรงคุณคาแกผูวิจัย
ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ)นางอนุรักษ บุตรสาร
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และ นายรัฐพงษ อภิธานินทร ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ ขาราชการครู ทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามตลอดจนเพื่อน ๆ สาขา
การบริหารการศึกษาที่มีสวนช วยเสริมสรางกําลัง กายกําลัง ใจจนทําใหการศึกษาคนควาด วยตนเองฉบับนี้เสร็ จ
สมบูรณไปไดดวยดี
หากการศึกษาคนควาดวยตนเองมีคุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา คุณคาและประโยชนเหลานั้นขอมอบ
เปนเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย
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สภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
THE CURRENT CONDITIONS AND THE GUIDELINES OF SCHOOL
ADMINISTRATION DEVEIOPMANT IN THE OPINIONS OF PHAYAO MUNICIPAL
TEACHER,PHAYAO PROVINCE
รัชนีวรรณ มั่นคง 1* และ โสภา อํานวยรัตน 2
2

3

Rutchaneewan Munkhong1* and Sopa Aumnuayrat2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา จํานวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 80 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ในภาพรวม พบวาการดําเนินการอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ระดับการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานวิชาการ 2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒ นาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็น ของครู ในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา ด า นที่ มี
ขอเสนอแนะสูงสุด ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ คือ ควรจัดใหมีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
เพื่อใหครูผูสอนไดมีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตรและการจัดทําแผนการเรียนรู รองลงมา ไดแก ดานการ
บริหารงานบุคคล คือควรจัดสรรบุคลากรใหตรงกับสายงาน ความถนัด ความสามารถของบุคคล
คําสําคัญ: การบริหารสถานศึ กษา

Abstract
The objectives of this independent study are for studying the Current Conditions of School
Administration in the Opinions of Phayao Municipal Teachers and for studying the Guidelines for School
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 anthor : Bankbio1@hotmail.com
2

- Proceedings -

1580

Administration Development in the Opinions of Phayao Municipal Teachers at Phayao Province. The populations
in this research are 80 teachers from 3 subsidiary schools of Phayao municipality. The study instrument in this
research is the 5-level rating scale questionnaire which the collected data is analyzed by the instant program
applications to find out the frequency, the percentage, the average score and the standard deviation.
The results of the study are as follows. 1) The overall state of the current conditions of School
Administration in the Phayao municipal teachers’ opinion is found that all of the administrative performances are
in high level. When considering in each performance is also found that still in high level which sorted in
descending order as follows; the budget management, the general management, the personnel management
and the academic management. 2) The topmost suggestions as the guidelines for the school development in the
opinion of Phayao municipal teachers is the academic management topic. Most of them propose that the
organization should continuously provide the training. The workshop should be provided continuously to teacher
for enlightening them about the content of curriculum and the right way to do lesson plans.The another
suggestion is the personnel management topic which they claim to the differences of personnel proficiency and
ability. They recommend that the organization should put the right man in the right job.
Keywords: The Academic Administration

บทนํา
การจั ด และการบริ ห ารการศึ ก ษาแต เ ดิ ม นั้ น ใช รู ป แบบการรวมอํ า นาจการบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจไว
สวนกลาง และมอบอํานาจการบริหารบางสวนไปใหหนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยงานการบริหารการศึกษาในสวน
ภูมิภาคและสถานศึกษา แตแนวการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ,หนา 14 “กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และบริหารทั่วไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” พระราชบัญญัติกําหนดใหมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม
และตามความตองการภายในทองถิ่น รวมทั้งกําหนดใหมีการกําหนดกฎเกณฑการประเมินความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยใหเปนผูจัดและมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา เปนการสงเสริมใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระ มีความเขมแข็งเพื่อยกระดับ
การศึกษาของชาติใหไดมาตรฐาน และสามารถจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
สถานศึกษาเป นหน วยงานทางการศึก ษาระดับ ปฏิบัติการ เปนส วนราชการที่มี สภาพเป นนิติ บุคคลตาม
กฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นได เชนเดียวกับสถานศึกษาไมเปนนิติบุคคล สวนอํานาจหนาที่ที่เพิ่มขึ้นในฐานะนิติบุคคล
กําหนดไวในมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ที่ กํ า หนดให ส ถานศึ ก ษาของรั ฐ ที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คล มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการปกครองดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษา ใช และจั ด หา
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาที่เปนราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น ๆ
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รวมทั้ ง จั ด หารายได จ ากการบริ ห ารสถานศึ ก ษา และเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มสถานศึ ก ษาที่ ไ ม ขั ด แย ง กั บ นโยบาย
วัตถุประสงคและภารกิจของสถานศึกษา ดังนั้นผลของการจัดการศึกษาจะเปนเชนใดนั้น จึงขึ้นอยูกับการบริหารงาน
ของสถานศึ กษา ซึ่ งสถานศึก ษามี ขอบเขตภารกิจในการบริห ารและจัดการศึก ษาตามที่กํา หนดไว ในการบริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลไว 4 ดาน คือ 1. ดานการบริหารงานวิชาการ 2. ดานการบริหารงบประมาณ 3.
ดานการบริหารงานบุคคล 4. ดานการบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 56)
สํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีสภาพเปนนิติบุคคล มีสถานศึกษาในสังกัด 6 แหง คือ 1.
โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 2.โรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) 3. โรงเรียนเทศบาล 3 (หลายอิง
ราษฎรบํารุง) 4.โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทรราษฎรนุกูล) 5.โรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) 6.โรงเรียน
เทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระบบใหเปนไปตามสาระบัญญัติ
แหงชาติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
และหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 รวมทั้งการจัดการศึกษาตามนโยบายและการกํากับดูแลของกองการศึกษาเทศบาล
เมืองพะเยา โดยสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาตามขอกําหนดของชาติเปนสําคัญ
สรุปปญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาขอมูลการดําเนินงานดานการจัด
การศึ กษาของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด เทศบาลเมื อ งพะเยา โดยกองการศึ ก ษาเทศบาลเมือ งพะเยา จัง หวั ดพะเยา
(รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองพะเยา, 2557, หนา 26-27) ไดดังนี้
1. ดานการบริหารงบประมาณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ไดรับงบประมาณลาชากวา ที่
กําหนดไว ความรูความสามารถในการทํางบดุลบัญชี และการจัดทําเอกสารการเบิกจายที่มีขอจํากัด ขั้นตอนยุงยาก
2. ดานการบริหารงานบุคลากร ขาดครูผูสอนที่ตรงกับวิชา ครูยังขาดความรูความสามารถที่ตรงกับสาขาที่
สถานศึกษาตองการ บางสวนยังยึดติดพฤติกรรมการสอนเดิม ขาดความรูความสามารถในการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง และการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ดานการบริหารงานวิชาการ การปรับเปลี่ยนหลักสูตรบอยทําใหครูปรับตัวไมทัน เกิดความเหนื่อยหนาย
ในการจัดการเรียนการสอน ไมเขาใจในเนื้อหาหลักสูตร ทําใหผูเรียนมีขอจํากัดในการพัฒนาการเรียนรูขาดการนิเทศ
ติดตาม สงผลใหคุณภาพผูเรียนอยูในเกณฑต่ํา
4. ดานการบริหารงานทั่วไป การที่ครูไดรับมอบหมายนอกเหนือหนาที่จากการสอน ที่กองการศึกษาหรือ
จากสํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา เชนงานสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม งานสงเสริมความสัมพันธชุมชน งานบริการ
สาธารณสุข ฯลฯ ทําใหครูตองใชเวลาสอนบางสวนไปรวมงานหรือกิจกรรมเหลานี้ ทําใหผูเรียนมีเวลาเรียนนอยลง
ผูปกครองขาดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา สามารถนําแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ไปใชพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
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วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา(2)เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. นโยบายการจัดการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา
2.1 ความหมายของการบริหาร
2.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา
2.3 แนวคิดการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
2.4 หลักการบริหารสถานศึกษา
2.5 ขอบเขตภารกิจในการบริหาร และจัดการศึกษา
2.6 กระบวนการหรือวิธีการทางการบริหารการศึกษา
3. การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
3.1 ขอบเขตการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
1. ดานการบริหารงานวิชาการ
2. ดานการบริหารงบประมาณ
3. ดานการบริหารงานบุคคล
4. ดานการบริหารทั่วไป

สภาพปจจุบันและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ครูในสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 80 คน ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความ
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คิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
แบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) และตอนที่ 3
สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา มีลักษณะเปนคําถามแบบปลายเปด (Open Ended Question) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา พบวา
1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ในภาพรวม การดําเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับการดําเนินงานอยูใน
ระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการบริหารงบประมาณ รองลงมา คือ ดานการบริหารทั่วไป และ
ดานการบริหารงานบุคคล สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการบริหารงานวิชาการ
1.1 ดา นการบริห ารงานวิช าการ เมื่ อ พิจ ารณาเปน รายการ พบว า รายการที่ มี คา เฉลี่ย สู งสุ ด คื อ
สถานศึ ก ษา มี ก ารใช ข อ มู ล และสารสนเทศแหล ง การเรี ย นรู ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ใน
สถานศึกษาชุมชน ทองถิ่น รองลงมา คือ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มาจากการวิเคราะหเอกสารหลักสูตร
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและ
ความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู และสถานศึกษานําหลักสูตรที่มาจากการวิเคราะห มา
กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย รวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีการจัดนิเทศ ติดตามอยางมีคุณภาพทั่วถึง มี
ความตอเนื่องเปนระบบและเหมาะสมกับสถานศึกษา
1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถานศึกษามีการจัดทําการเงิน การบัญชีใหสอดคลองและถูกตองตามระเบียบ รองลงมา คือ สถานศึกษามีความ
โปรงใสในการใชงบประมาณสามารถตรวจสอบและมีค วามพรอมในการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และ
สถานศึก ษาจัดทํ ารายละเอี ยดแผนปฏิบัติก ารประจํ าป งบประมาณ ซึ่ง ระบุแผนงานโครงการที่ส อดคลอ งวงเงิ น
งบประมาณที่ไดรับตามแผนระดมทรัพยากร สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีการจัดทําบัญชีการเบิก
จายเงินในสถานศึกษาเปนปจจุบัน
1.3 ดา นการบริ หารงานบุค คล เมื่ อพิ จารณาเปน รายการ พบวา รายการที่มี คา เฉลี่ย สูง สุด คือ
สถานศึกษา มีการสงเสริมใหครูไดรับการอบรม สัมมนาในหัวขอที่สอดคลองและเปนประโยชนตรงกับสายงาน และ
เพิ่มทักษะวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ รองลงมา คือ สถานศึกษามีโครงการสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความรูดานวินัย จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และสถานศึกษาสงเสริมใหครูไดศึกษาตอ สรางขวัญ
และกําลังใจแกครู ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพของงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษาไดรับการสรร
หา และบรรจุครูตรงกับความตองการของสถานศึกษา
1.4 ดานการบริหารทั่วไป เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวารายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือสถานศึกษามี
แนวทางการพั ฒ นาและบริ หารจั ดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล อมใหมี ค วามมั่ น คง ปลอดภัย รองลงมา คื อ
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สถานศึกษามีการดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยาง
หลากหลายตามความถนัดและความสนในของผูเรียน และสถานศึกษามีการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุม
โครงสราง ภารกิจและกลยุทธสอดคลองกับสภาพปจจุบันและความตองการของสถานศึกษา สวนรายการที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ การดําเนินงานธุรการในสถานศึกษา มีความรวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบ ประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพ
และมีการประเมินผล
2. ขอเสนอแนะ ดานการบริหารงานวิชาการ ควรจัดใหมีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องเพื่อให
ครูผูสอนไดมีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตรและการจัดทําแผนการเรียนรู การนิเทศภายใน-ภายนอก ควร
ดําเนินนิเทศแบบกัลยาณมิตร เปนรายบุคคล/รายกลุม จัดปฏิทินปฏิบัติงานใหชัดเจน และควรสนับสนุนใหครูพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชในงานวิชาการ มีการกํากับ ติดตามอยางสม่ําเสมอ สงเสริมให
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนพัฒนาการ ทักษะความสามารถผูเรียน จัดบริหารงานดานวิชาการใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน มีเอกภาพในการทํางานมากขึ้น ดานการบริหารงานงบประมาณ ควรสนับสนุนจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอตอความตองการของโรงเรียน คํานึงถึงสภาพบริบทจริง ทั่วถึง ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงานบางอยางที่ไม
จําเปนในการเบิกจายงบประมาณ มีความชัดเจน มีความคลองตัว ไมเกิดความลาชา เปนไปในทิศทางเดียวกัน เนนใน
เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ คุมคา โดยกําหนดใหมีการคํานวณตนทุนตอหนวย ซึ่งเดิมพิจารณาจากตัวโครงการ
วาตนทุน/คุมคาหรือไม โดยใหพิจารณาจากมิติอื่นๆดวย ดานการบริหารงานบุคคล ควรจัดสรรบุคลากรใหตรงกับสาย
งาน ความถนัด ความสามารถของบุคคลสงเสริมใหบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ มีความตอเนื่อง
และมีการพัฒนาจัดเก็บขอมูลใหครองคลุม ชัดเจน สงเสริมสวัสดิการ การบริหารจัดการครู บุคลากรทางการศึกษา
ใหมีขวัญกําลังใจในการทํางานมากขึ้น ดานการบริหารทั่วไป สนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดทําระบบสารสนเทศให
เปนปจจุบัน จัดอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง เหมาะสมกับสถานการณที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
และควรลดภาระงาน/กิจกรรมที่นอกเหนือจากงานประจํา เพื่อใหบุคลากรไดปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีประเด็นที่นาสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ซึ่งมี 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดาน
การบริหารงบประมาณ รองลงมา คือ ดานการบริหารทั่วไป และดานการบริหารงานบุคคล สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับงานการวิจัย ปราณี วงศชูประพันธ (2548, หนา 81 – 82) ได
ทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดเล็ก สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กําแพงเพชร พบวา ทั้ง 4 ดาน ในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงาน
ทั่วไปและลําดับที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ ดานการบริหารงานวิชาการ และสอดคลองกับงานวิจัย สมถวิล ศรีจันทร
วิโรจน (2552, หนา 67) ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย จั งหวั ด สมุ ท รปราการ พบวา โดยภาพรวมมีก ารปฏิบั ติ อ ยูใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา แตละดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการ
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บริหารงบประมาณ รองลงมา คือดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน สวนดาน
การบริหารวิชาการมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. สภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา ดานการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา
ระดับการดํา เนินการอยูใ นระดับมากทุกรายการ รายการที่มี คาเฉลี่ยสูง สุด คือ สถานศึกษามีการใชขอมูลและ
สารสนเทศแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ทองถิ่น สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วิบูลย ไมเลี้ยง (2550, หนา93) ไดทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบวา ดานการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยภาพรวมของกลุมตัวอยาง พบวาความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการในดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยูในระดับมากที่สุด การจัดทําและ
จัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู การเลือกและการใชสื่อการเรียนรูในสถานศึกษา และดาน
การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ ผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่นมีการตัดสินใจและแกปญหาการเรียนการสอนรวมกับคณะครูผูบริหาร
สรรหาทรัพยากรและวัสดุที่จําเปนตอการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ วรกิจ ฮานาฟ
(2553, หนา106) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและความพึงพอใจตอการดําเนินงานจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต
พบวา มีสภาพการดําเนินงานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน
เรียงจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ ดานการนําขอมูลไปใช ดานการเก็บรวบรวมขอมูล ดานการตรวจสอบขอมูล
ดานการประมวลผลขอมูล ดานการวิเคราะหขอมูล และดานการจัดหนวยหรือคลังขอมูล
3. สภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ดานการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวมระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา
ระดับการดําเนินการอยูในระดับมากทุกรายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการจัดทําการเงิน การ
บัญชีใหสอดคลองและถูกตองตามระเบียบ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดํารง โตใย (2551, หนา 88) ไดทําการวิจัย
เรื่อง สภาพการดําเนินงานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก
เขต 2 พบวา โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดทําทะเบียนคุม การเก็บรักษา
เงิน การเบิกจายเงินเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ รองลงมาคือการเก็บรักษาเงิน การเบิกจายเงินตาม
แผนปฏิบัติประจําปใหเปนไปตามระเบียบของทุนการศึกษา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ วิเคราะหศักยภาพของ
สถานศึกษาที่ดําเนินการจัดหารายไดและสินทรัพยในสวนที่นํามายังรายไดและผลประโยชนของสถานศึกษา เพื่อ
จัดทําทะเบียนขอมูลสอดคลองกับงานวิจัยของ นิลเนตร แกวบุดดา (2557, หนา80) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพการ
บริ หารงบประมาณของสถานศึ กษา สั งกั ด องค การบริ หารสว นจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ พบว า บุ คลากรทางการศึก ษา
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีความคิดเห็นตอระดับสภาพการบริหารงบประมาณ โดยรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น(2553, หนังสือสั่งการ)ที่กลาววาโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีการจัดทําแผนงบประมาณของสถานศึกษามีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
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4. สภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา
ระดับการดําเนินการอยูในระดับมากทุกรายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูไดรับ
การอบรม สั มมนาในหัวข อที่สอดคลอ งและเปนประโยชนตรงกับสายงาน และเพิ่มทัก ษะวิชาชีพอย างสม่ําเสมอ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา พุทธแสน (2551, หนา112-114) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ เขต 3 พบวา สภาพการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกรายการ เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ กอนมีการวางแผนไดมี
การสํารวจความตองการของบุคลากรในสถานศึกษาดานการจัดอัตรากําลัง กอนมีการวางแผนไดประเมินความ
ตองการของอัตรากําลังของสถานศึกษา กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา
และสอดคลองกับงานวิจัยของอรัญญา วงษาคร (2556, หนา 79) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพปญหาการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอวัฒนา
นคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา หลักความมั่นคงในอาชีพโดยรวมและราย
ขออยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหเขา
รั บ การอบรมสั ม มนา การจั ด ให มี ก ารอบรม พั ฒ นาตนเองเพื่ อ เข า สู ตํ า แหน ง สู ง ขึ้ น จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรอยางมีระบบและตอเนื่องตามลําดับ
5. สภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา ดานการบริหารทั่วไป ในภาพรวมระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวาระดับ
การดําเนินการอยูในระดับมากทุกรายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาและบริหาร
จัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมใหมีความมั่นคง ปลอดภัย สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวภาค พงษา (2552,
หนา 115) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 พบวา สภาพการบริหารงานทั่วไปตามความคิดเห็นของขาราชการครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการดูแล
อาคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล อ ม สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด การด า นอาคารสถานที่ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การมี สุ ข ภาพที่ ดี
ปราศจากมลภาวะและมีการจัดระบบรักษาความสะอาด ปลอดภัย และสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ ศรีอุดร
(2553, หนา 67) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ก ารศึ กษาชัยภู มิ พบวา สภาพการบริ หารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สั งกัด สํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาชัยภูมิ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูธุรการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองคกร รองลงมาคือ ดานการดูแล
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และดานงานเทคโนโลยี และระบบเครือขายสารสนเทศ ตามลําดับ และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จิตติมา ธมชยากร (2553, หนา87) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองตะกั่วปา จังหวัดพังงา พบวา ดานอาคารสถานที่โดยภาพรวมอยูในระดับการปฏิบัติมาก โดยเฉพาะใน
เรื่องโรงเรียนมีการจัดแบงหนาที่ใหบุคลากรรับผิดชอบอาคารสถานที่ โรงเรียนมีการตกตางบริเวณอาคารสถานที่ให
สะอาด เรียบรอยสวยงามอยูเสมอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาคารสถานที่เปนสวนประกอบหนึ่งในสถานศึกษาที่มีสวน
สําคัญยิ่งที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอน โดยจะตองดูแลเอาใจใสอาคาร
สถานที่ใหเปนระเบียบ เหมาะสมเปนสัดสวน สะอาด รมรื่น สวยงาม
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
จากการวิจัยสภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยาครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในแตละดานดังนี้
1. ดานการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาควรมีการจัดนิเทศ ติดตามอยางมีคุณภาพทั่วถึง มีความตอเนื่อง
เปนระบบและเหมาะสมกับสถานศึกษา
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการจัดทําบัญชีการเบิกจายเงินในสถานศึกษาใหเปน
ปจจุบัน
3. ดานการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรไดรับการจัดสรร สรรหา และบรรจุครูตรงกับความตองการ
ของสถานศึกษา
4. ดานการบริหารทั่วไป การดําเนินงานธุรการในสถานศึกษา มีความรวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบ ประหยัด
คุมคา มีประสิทธิภาพและมีการประเมินผล
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน ตลอดจนปจจัยที่จะ
นําไปสูความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ
ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.โสภา อํานวยรัตน
อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกทานที่ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไข ขอบกพรองตาง ๆ
ดวยความเอาใจใสยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาขอบกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา
ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นายเสมอ วงศพุฒิ รองผูอํานวยการเขตพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 วาที่รอยตรีวรพล ใจคํา ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (แกวปญญาอุปถัมภ) อาจารยเบญจมาศ
ปญญาฟู ตําแหนง ครู ระดับ ชํานาญการพิเศษ ที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
คนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล),โรงเรียน
เทศบาล 4 (ภูมินราษฎรนุกูล), โรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) ที่ไดใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวก
และใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย เจาหนาที่ทุกทาน และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทั้ง
ปวง และคอยใหคําแนะนําระหวางการศึกษามาโดยตลอด
เหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวที่สนับสนุนและคอยใหกําลังทุกเวลาที่เหนื่อยลา
ใหความชวยเหลือทุก ๆ ดาน จนการเรียนผานพนไปไดดวยดี
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ทายนี้ผูเขียนขอนอมรําลึกถึงอํานาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยูในสากล
โลก อันเปนที่พึ่งใหผูเขียนมีสติปญญาในการศึกษาคนควาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูเขียนขอใหเปนกตเวทิตาแดบิดา
มารดา ครอบครั ว ของผู เ ขี ย น ตลอดจนผู เ ขี ย นหนั ง สื อ และบทความต า ง ๆ ที่ ใ ห ค วามรู แ ก ผู เขี ย นจนสามารถ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี
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สภาพและขอเสนอแนะการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
State and suggestions on team work for the teachers under Secondary
education services area 36, the 3rd subgroup
ลดาวัลย คําปวน 1* และ ธิดาวัลย อุนกอง2
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Ladawan Khampoun1* and Thidawan Unkong2
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการทํางานเปนทีมและขอเสนอแนะในการทํางานเปนทีมของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ป
การศึกษา 2558 มี 8 โรงเรียน จํานวน 186 คน ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง และใชวิธีการสุมแบบแบง
ชั้นภูมิโดยกําหนดสัดสวน (Stratified Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล โดยการ
หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยคือ ดานการสรางความไววางใจกัน รองลงมา คือ ดานการสรางความรวมมือกันอยางเขมแข็ง และดานการ
พูดจา พูดคุยกันอยางเปดเผย ตามลําดับ สวนดานการหันหนาเขาปรึกษาหารือ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สําหรับขอเสนอแนะ
ที่สําคัญ ดังนี้ ควรกําหนดโครงสรางงานที่ชัดเจน มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจรวมกัน และชี้แจงบทบาทหนาที่ของ
แตละสายงานอยางชัดเจน ใหความไววางใจเพื่อนรวมงานในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหผูรวมงานไดแสดง
ความสามารถในการทํางานไดอยางเต็ มที่ เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ มี เสรีภาพอยา ง
ตรงไปตรงมา เปดใจคุยกันโดยยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานอยางเต็มใจ ใหความเคารพเสียงสวนมาก ให
ความรวมมือกันในการทํางานโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงานเปนหลัก มีการติดตามการทํางานของทีมงานอยาง
สม่ําเสมอ เปนระบบและสงเสริมการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ
คําสําคัญ: การทํางานเปนทีม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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Abstract
The purposes of this research were to study state and suggestions on team work for the teachers
under Secondary education services area 36, the 3rd subgroup. The samples of this research were 186 of
teachers from 8 different schools under the Secondary education services area 36, the 3rd subgroup. The
samples were selected by using sample size determination and stratified sampling, that classified by school size.
The instruments were questionnaires. Collected data were analyzed by using frequency, percentage, mean and
standard deviation.
The findings of the research were the following; the state and suggestions on teamwork for teachers
under Secondary education services area 36, the 3rd subgroup. The overall state of teamwork at high level.
After items analysis all of them could be related by mean score in descending order as follows ; thrust, strongly
cooperation, openly communication and the lowest level of the teamwork state was team consulting. The
suggestions for team working were; to set the obviously work structures, to define vision and mission together,
to clarify the role for everyone and in every part of the organization, truly trust colleagues, complete the mission
and work with fully capabilities, have frankly freedom to work, openly talk and accept in majority, good
cooperation and concern for team success, always monitor the teamwork’s result, fully promote the teamwork
development.
Keywords: team work, education services area 36

บทนํา
การทํ า งานเป นที ม เป น สิ่ง ที่ มี ค วามสํ า คัญ อย า งยิ่ง ในสภาพการทํา งานในป จ จุ บัน เพราะในองค ก รหรื อ
หนวยงานทุกแหงมีภารกิจมากมายที่จะตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว ความสําเร็จ
ของงานตาง ๆ นั้น แนวทางหนึ่งขึ้นอยูกับปจจัยในการทํางานเปนทีม เนื่องจากงานบางชนิดไมสามารถทําใหสําเร็จได
เพียงคนเดียวตองอาศัยกําลังคน กําลังความรู ความสามารถและประสบการณจากหลาย ๆ คน ตองการความคิด
สรางสรรคใหม ๆ บางครั้งตองแกปญหาของหนวยงานรวมกันเปนการสรางบรรยากาศการทํางานที่มีเอกภาพของ
หน ว ยงานและส ง ผลถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของหน ว ยงาน (สมชาติ กิ จ บรรยง, 2540, หน า 28) ซึ่ ง
สอดคลองกับทัศนะของ (ยงยุทธ เกษสาคร, 2541, หนา159) ที่วา การดําเนินงานหากบุคลากรมีสวนรวมกัน มีสวน
รับผิดชอบ และปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม ความสําเร็จของงานยอมบรรลุวัตถุประสงคนั้นทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
ปจจุบันองคการของรัฐและเอกชนไดใหการยอมรับและนําการทํางานเปนทีมมาใชโดยเนนใหมีการสราง
ทีมงานใหแข็งแกรงใหบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญของกระบวนการทํางานรวมกันเปนทีมซึ่งจะสงผลใหการทํางาน
นั้นบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางไดมีประสิทธิภาพการที่องคการจะพัฒนาและกาวไปขางหนาไดที่สําคัญก็คือ
ความรวมมือของคนในองคการนั้นวาจะมีการประสานความรวมมือกันมากนอยเพียงใดความสําเร็จในการทํางานนั้น
ไมไดเกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งในองคกรตามลําพังแตเกิดจากผลของความรวมมือรวมถึงการประสานงานของทุก
คนและทุกฝายที่เกี่ยวของสังคมไทยในปจจุบันไดใหความสําคัญและใหความสนใจกับการทํางานเปนทีมเพราะได
เล็งเห็นความสําคัญของการที่มีความรูทักษะและประสบการณที่หลากหลายในการทํางานซึ่งจะชวยใหทีมงานมีความ
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สมบูรณและมีประสิทธิภาพมากกวาการแกปญหาหรือการดําเนินงานแบบเดิมที่ตางคนตางทํางานของตน (ณัฏฐพันธ
เขจรนันทน และคณะ,2545, หนา 18)
การพัฒนาบุคลากรยังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกของบุคลากรใหเกิดความรับผิดชอบ เขาใจในงานและ
หนาที่รวมทั้งสามารถปรับตัวใหทันตอวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไดโดยสามารถประยุกตใชสิ่งที่ไดรับจากการพัฒนาให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมรอบตัวจนเกิดเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมแกตนเองและองคกรได อีกทั้งยังทําใหวิธีการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ตลอดจนเปนการเพิ่มพูนทักษะความรูความสามารถและเตรียมความพรอมเพื่อกาวสู
ตําแหนงที่สูงขึ้นตอไป ในแงการพัฒนาคน การพัฒนาบุคลากรยังสงผลใหเกิดความตระหนักในคุณคาแหงตน อันจะ
เปนแรงจูงใจที่ผลักดันใหการทํางานเปนไปอยางเต็มที่และดีที่สุด ซึ่งเปนการสรางความเขาใจที่ดีตอองคกร กอใหเกิด
เปนความรักความผูกพันตอองคกรไดในที่สุด (สายวสันต จันทรดา, 2542, หนา 14)
ดังนั้น การทํางานเปนทีมจึงมีความสําคัญตอทุกองคกร และเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารงาน ซึ่งการทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของงานที่ตองอาศัย
ความรวมมือของทีมงานเปนอยางดี ดังจะกอใหเกิดการแบงปนความรูจากประสบการณและความคิดสรางสรรคที่
หลากหลายของสมาชิก ทําใหไดทางเลือกที่ดีและรอบดาน สงผลใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาในระดับบุคคล อีกทั้งยัง
สนองตอความตองการขององคกรอีกดวย แตทั้งนี้ทีมตองสรางความรูสึกรวม ใหมีแรงบันดาลใจในการทํางานรวมกัน
เพราะการจะบรรลุ เป าหมายโดยนํ าองค กรไปสูค วามสํ า เร็ จไดนั้ น ไม ใช บุค คลเพี ย งคนเดีย วที่ จะออกคํ าสั่ งหรื อ
ดําเนินการ แตทุกคนในทีมตองสรางความรูสึกรวมกัน รับผิดชอบรวมกัน โดยสรางภาวะผูนําใหกับทุกคนในทีม ดังเชน
(วิทยา ดานธํารงกุล,2546, หนา 328-329) ไดกลาวไววา สมาชิกจะเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของทีม เกิดความ
ภาคภูมิใจในทีม ทําใหเกิดชองวางระหวางความสัมพันธลดนอยลง ซึ่งจะนําสมาชิกไปสูความรวมมือรวมใจและ
สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดดีขึ้น
โรงเรียนในฐานะองคการทางการศึกษาระดับหนวยปฏิบัติมีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาแกเด็กและ
เยาวชนใหมีความรูความสามารถเปนคนดีมีคุณธรรมและสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขเพื่อใหเปนไปตาม
สาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 6 ที่ระบุวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยสมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข (กรมสามัญศึกษา, 2542 หนา 6-7) ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในยุคการปฏิรูปการศึกษานี้จะตองประกันคุณภาพการศึกษาของผูเรียนไดเปนการสรางความมั่นใจและ
หลั กประกัน แก ผูเรีย นผูป กครองชุ มชนและสั งคมว าสถานศึ กษาสามารถจัด การศึ กษาได ตามมาตรฐานผูสํ าเร็ จ
การศึกษามีคุณภาพตามที่สังคมตองการตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด
6 วาดวยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดใหสถานศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง (กรมสามัญศึกษา, 2545 หนา1)
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เปนหนวยงานสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ลําดับที่ 36 ประกอบดวยทองที่จังหวัดพะเยา
และจังหวัดเชียงราย แบงสวนราชการออกเปน 6 กลุมยอย ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย 4 กลุมยอยและจังหวัด
พะเยา 2 กลุมยอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 59 แหง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จํานวน 41 แหง พื้นที่จังหวัด
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พะเยา 18 แหง มีผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 58 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 101คน ขาราชการครู
จํานวน 2,735 คน และนักเรียน จํานวน 51,432 คน
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ซึ่งประกอบดวยโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอแมสาย อําเภอแมจันอําเภอเชียงแสน อําเภอแมฟา
หลวง และอําเภอดอยหลวง จํานวนทั้งหมด 8 โรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคมโรงเรียนจันจวาวิทยาคม โรงเรียนแมจันวิทยาคม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนบานแซววิทยาคม
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม และโรงเรียนดอยหลวง ราชมังคลาภิเษก มีจํานวนครูรวมทั้งหมด 356คน (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2558, หนา 2-3) และผูศึกษาไดใชกลุมตัวอยาง ปการศึกษา2558 จํานวน 186
คน ซึ่ ง ได ม าจากการกํ าหนดขนาดกลุ ม ตัว อยา งตามตารางของเครซี่ แ ละมอร แกน แกน (Krejcie&Morgan,1970,
อางอิงใน, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553, หนา 190) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิโดยกําหนดสัดสวน (Stratified
Sampling) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554, หนา 16-21) ซึ่งในแตละโรงเรียนหรือสถานศึกษาตางก็มีบริบทการทํางานที่
แตกตางกัน รวมถึงความรับผิดชอบในหนาที่ของครูแตละคนตางก็มีหนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกันไปไมวาจะเปน
ดานการจัดการเรียนการสอน หนาที่งานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย ในการทํางานทุกอยางตางก็ตองมีการทํางานที่เปน
ทีม โดยในการทํางานจะประสบผลสําเร็จได ทุกคนตองรวมมือกัน มีการเสียสละยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
รวมงาน และมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานเหมือนกัน
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม
ยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จํานวน 8 โรงเรียน เพื่อสงเสริมให
เกิดการพัฒนาการทํางานเปนทีมของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นเพื่อหา
ขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรครูตอการทํางานรวมกันเปนทีมและนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สภาพการทํางานเปนทีม ตามกรอบแนวคิด 6
ดาน ตามแนวคิดของอุทัย บุญประเสริฐ
1. การสรางความเขาใจในการทํางานเปนทีม

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม
ย อ ยที่ 3 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ตอการทํางานเปนทีม

2. การสรางความไววางใจกัน
3. การพูดจา พูดคุยกันแบบเปดเผย
4. การหันหนาเขาปรึกษาหารือกัน
5. การสรางความรวมมือกันอยางเขมแข็ง
6. การติดตามเสริมการพัฒนาทีมงาน
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาสภาพและข อ เสนอแนะการทํ า งานเป น ที ม ของครู โ รงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา กลุ ม ย อ ยที่ 3 สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครั้ งนี้ผูวิจั ยใชระเบียบวิ ธีการเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) กลุมตัวอยางคือ ครูที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 3 จังหวัดเชียงราย ที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน 8 โรงเรียน ปการศึกษา
2558 จํ า นวน 186 คน ซึ่ ง ได ม าจากการกํ า หนดขนาดกลุ ม ตั ว อย า งตามตารางของเครซี่ แ ละมอร แ กน
(Krejcie&Morgan,1970, อ า งอิ ง ใน, ฉั ต รสุ ม น พฤฒิ ภิ ญ โญ, 2553, หน า 190) และใช วิ ธี ก ารสุ ม แบบแบ ง ชั้ น ภู มิ
(Stratified Sampling) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554, หนา 16-21) ซึ่งใชขนาดโรงเรียนเปนเกณฑในการแบง เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชสอบถามกลุมตัวอยาง เนื้อหาแบงเปน 3
ตอน ซึ่งประกอบดวย ตอนที่ 1 สถานภาพโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับสภาพการทํ างานเปน ทีมของครูโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษา กลุม ยอยที่ 3 สังกั ดสํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 แบงออกเปน 6 ดานดังนี้ ดานการสรางความเขาใจในการทํางานเปนทีม ดานการสรางความ
ไววางใจกัน ดานการพูดจา พูดคุยกันแบบเปดเผย ดานการหันหนาเขาปรึกษาหารือ ดานการสรางความรวมมือกัน
อยางเขมแข็ง และดานการติดตามเสริมการพัฒนาทีมงาน ซึ่งลักษณะแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับ และตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหกลุมตัวอยาง
เสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาความรู
พื้นฐาน หลักการและแนวคิดจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทีเกี่ยวของ 2. สรางแบบสอบถามตามหลักการและ
วิธีการสรางแบบสอบถาม 3. นําแบบสอบถามฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยแกไขและตรวจทานใหสมบูรณ
แลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC: Index Of Item-Objective congruence) ไดคาเทากับ 0.67-1 4. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณา
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ขอผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําโดยผานอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยเห็นชอบ 5. นําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใช (try – out ) กับครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coeffcient) ของครอนบาคไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.905 6. นําแบบสอบถามที่ผานการหาคาความ
เชื่อมั่นแลว ไปจัดทําเปนชุดแบบสอบถาม ฉบับจริง สําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง การเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเองตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 1. นําหนังสือขอ
ความอนุ เ คราะห เก็ บ ข อ มู ล วิ จั ย จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ไปยื่ น ที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ออกหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 186 ฉบับ และ 3. ผูวิจัยทําการจัด
หมวดหมูขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางดานสถิติการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลคือ
1. สภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ใชการวิเคราะหโดยการหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (x�) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.
ศึกษาขอเสนอแนะของครูตอการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยใชความถี่ (Frequency) ประกอบการบรรยาย

ผลการศึกษา
1. สภาพการทํ า งานเป น ที มของครูโ รงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษา กลุ ม ย อยที่ 3 สัง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยคือ ดานการสรางความไววางใจกัน รองลงมา คือ ดานการสรางความรวมมือกันอยางเขมแข็ง และดานการ
พูดจา พูดคุยกันอยางเปดเผย ตามลําดับ สวนดานการหันหนาเขาปรึกษาหารือ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางความเขาใจในการทํางานเปนทีม โดยเฉลี่ยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การกําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจน
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีวัตถุประสงคและทิศทางการทํางานรวมกัน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตามลําดับ สวนจัดเอกสาร ตํารา ใหผูรวมงานไดศึกษาเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูเรื่องการพัฒนาทีมงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางความไววางใจกัน โดยเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ใชความรูความสามารถทํางานใหสําเร็จ มีคาเฉลี่ย
สู ง สุ ด รองลงมา คื อ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ไ ด รับ มอบหมาย และสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ เพื่ อ นร ว มงาน
ตามลําดับ สวนทํางานรวมกับทีมงานโดยปราศจากความหวาดระแวง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการพูดจา พูดคุยกันอยางเปดเผย โดยเฉลี่ยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ใชวิธีติดตอสื่อสารกับทีมงานแบบเปน
กันเอง เนนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ พูดคุยสื่อสารในทีมงานแบบไมเปนทางการ
มากกวาการพูดคุยสื่อสารแบบเปนทางการ และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการติดตอสื่อสารที่กระชับไดใจความเพื่อ
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ความเขาใจในทิศทางเดียวกัน ตามลําดับ สวนสรางบรรยากาศความไววางใจและความจริงใจตอกัน และแจงขาวสาร
การเคลื่อนไหวการทํางานอยางเหมาะสมกับเหตุการณ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการหันหนาเขาปรึกษาหารือกัน โดยเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สงเสริมใหมีการนําแนวคิด ขาวสารที่นาสนใจ
มาแจงใหทีมงานทราบเพื่อความเปนปจจุบันของขอมูล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เปดโอกาสใหมีการพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนความเห็นกันอยางเปดเผย และทีมงานมีทักษะความสามารถในการแกปญหาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
ตามลําดับ สวนจัดใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนภาระงานเพื่อเปดโอกาสใหมีประสบการณในการทํางาน มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด
1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางความรวมมือกันอยางเขมแข็ง โดยเฉลี่ยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สงเสริมใหทีมงานไดดําเนินงานโดยเนน
วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ใหการยกยองชมเชยในผลสําเร็จของงาน
และสงเสริมใหมีการรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติและรวมประเมินผล ตามลําดับ สวนใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงานอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางความรวมมือกันอยางเขมแข็ง โดยเฉลี่ยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ประชุมเพื่อติดตามงานทุกเดือนและ
รายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จัดใหมีการประเมิน
ตนเองของทีมงานประจําทุกป และสนับสนุนใหผูรวมงานไดมีสวนรวมในการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของทีมงาน สวนประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. ขอเสนอแนะสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา
2.1 ดานการสรางความเขาใจในการทํางานเปนทีม
มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 56 คน ขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก มีดังนี้ ควรกําหนดโครงสราง
การทํางานที่ชัดเจน มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจรวมกัน และชี้แจงบทบาทหนาที่การทํางานของแตละสายงาน
อยางชัดเจน ควรมีการประชุมเพื่อชี้แจงสรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน และ ควรกําหนดหนาที่ทุกคนในทีมตาม
ความสามารถของแตละคน เพื่อสามารถนําไปสูการปฏิบัติได เกิดความเขาใจที่ตรงกัน ทําใหงานมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2.2 ดานการสรางความไววางใจกัน
มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 54 คน ขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก มีดังนี้ ควรใหความไววางใจ
เพื่อนรวมงานในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหผูรวมงานไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่ ควรสรางบรรยากาศ
ที่ดีในที่ทํางาน พบปะพูดคุยกันอยางเปนกันเอง แสดงความจริงใจตอกันเพื่อสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงาน และ
ควรมีการประชุม พูดคุยปญหาในการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความไววางใจกันในการปฏิบัติงาน
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2.3 ดานการพูดจา พูดคุยอยางเปดเผย
มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 55 คน ขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก มีดังนี้ควรเปดโอกาสใหทุก
คนแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ มีเสรีภาพอยางตรงไปตรงมา ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในทีม พูดคุย
ปราศจากอคติในการทํางาน และควรมีการพบปะพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อชี้แจงปญหาและคําแนะนําในการ
ทํางานแกทีมงาน
2.4 ดานการหันหนาเขาปรึกษาหารือกัน
มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 54 คน ขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก มีดังนี้ ควรเปดใจคุยกัน โดย
ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานอยางเต็มใจ ใหความเคารพเสียงสวนมาก หันหนาพูดคุยกันเกี่ยวกับการ
ทํางาน ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อผลสําเร็จของงาน และจัดใหมีการพบปะกันทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความสนิทสนมคุนเคยกัน กลาหันหนาเขาปรึกษาหารือกันเมื่อเกิดปญหา
2.5 ดานการสรางความรวมมือกันอยางเขมแข็ง
มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 55 คน ขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก มีดังนี้ ควรใหความรวมมือ
กันในการทํางานโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงานเปนหลัก สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานกับผูทํางานอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน และควรมีการสรางความรวมมือในการทํางานทั้งภายในและภายนอกองคกร
เพื่อเปนการสรางความรวมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย
2.6 ดานการติดตามเสริมการพัฒนาทีมงาน
มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 53 คน ขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรก มีดังนี้ ควรมีการติดตามการ
ทํางานของทีมอยางสม่ําเสมอ เปนระบบและสงเสริมการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ ใหการสงเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมการทํางานเปนทีม และจัดใหมกี ารอบรม พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหการติดตามการทํางาน
อยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ เพื่อสามารถใหการชวยเหลือหากมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอันจะสงผลตอ
การทํางานของทีมงานและเปาหมายของงาน

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถอภิปรายดังตอไปนี้
1. สภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =3.89, S.D.=0.69) ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนไดมีการทํางาน
เปนทีมโดยการสรางความไววางใจในการทํางาน สรางบรรยากาศความรวมมือในการทํางานกันอยางเขมแข็ง และ
ติดตอสื่อสารพูดจา พูดคุยกันอยางเปดเผย ซึ่งผลการวิจัยในภาพรวมนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ลลิดา ศรีสัมพันธ
(2553, หนา 94) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยทางดานการบริหารงานที่มีผลตอการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ จากการผลการศึกษา พบวา ระดับความเห็นของคณาจารยคณะ
บริหารธุรกิจตอปจจัยทางดานการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับสัมมนา สี
หมุย (2553, หนา 82-85) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีมของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอํา เภอโนนไทย จั งหวัด นครราชสี มา พบวา ประสิท ธิภ าพการทํา งานเปนที มทั้ ง 5 ดา น สรุป ได วา มีร ะดั บ
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง (2554, หนา 112-113)
ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีมของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
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กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 ผลการวิจัย พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาและการทํางานเปน
ของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
สอดคลองกับทรงวุฒิ ทาระสา (2549, หนา 62) ศึกษา เรื่อง การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวาสภาพการทํางานเปนทีมโดยรวม
และรายด า น มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ มาก สอดคล อ งกั บ วิ ชั ย มี ร ะหั น นอก (2547, หน า 143) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง
การศึ ก ษาทั ศ นะคติ ข องผู บ ริห ารที่ มี ต อ การสร า งที ม งาน โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั งกั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พบวา ผูบริหารมีทัศนะคติตอการสรางทีมงาน ในระดับมาก สอดคลองกับนริศร กรุงกาญจนา
(2549, หนา 112-114) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การทํางานเปนทีมของครูโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับธนกร กรวัชรเจริญ (2555, หนา 58) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานเปนทีมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ระดับปจจัยองคประกอบของทีม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับประจวบ แจโพธิ์ (2555, หนา 52) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูตอบทบาท
ของผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สํานักงานเขตบึงกุม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา
บทบาทของผูบริห ารในการพัฒนาการทํางานเปนทีม ตามความคิดเห็น ของครูใ นโรงเรี ยนโดยรวมและรายดานมี
บทบาทอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับอุไรวรรณ เมฆฉาย (2557, หนา 56) แนวทางการพัฒนาการทํางานเปน
ทีมและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
พบวา สภาพการทํางานเปนทีมของผูบริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมมีสภาพการ
ทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามหลักการของ วูดคอก (Woodcock อางอิงใน สมพงษ ฝูงชน, 2558, หนา
16-20) เกี่ยวกับการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพวาตองมีการสื่อสารกันอยางเปดเผย มีการเผชิญหนากันอยาง
เปดเผย และมีความไววางใจซึ่งกันและกัน พูดกันอยางตรงไปตรงมา แกปญหาดวยการเผชิญหนาซึ่งกันและกัน ตามที่
ทองทิพภา วิริยะพันธุ (2551, หนา 50-51) ไดกลาวไววา การสรางความไววางใจ สมาชิกตองไมดูถูกกันและกัน ยอก
รับความสามารถของเพื่อนสมาชิกและเห็นคุณคาของกันและกัน
1.1 สภาพการทํ า งานเป น ที มของครู โรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา กลุ ม ย อ ยที่ 3 สัง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางความไววางใจกัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =3.97, S.D.=0.75)
ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนไดใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถของตนทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ พรอม
ทั้งกระตุนใหมีความรับผิดชอบ รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน ทําใหเกิดความไววางใจกัน จริงใจตอ
กัน ซึ่งผลการวิจัยในภาพรวมนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ลลิตา ศรีสัมพันธ (2553, หนา 55) ศึกษาเรื่อง ปจจัย
ทางดานการบริหารงานที่มีผลตอการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ:กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราช
พฤกษ พบวา การสนับสนุนการและการไววางใจตอกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับชาฤนี เหมือนโพธิ์
ทอง (2554, หนา 112-113) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีมของพนักงานครูใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 ผลการวิจัย พบวา ดานการไววางใจกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับนริศร กรุงกาญจนา (2549, หนา 112-114) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารที่
สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การ
ทํางานเปนทีมของครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการสนับสนุนและความไววางใจ มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามหลักการของ เสนห จุยโต (2547, หนา 149-150) วาการที่สมาชิกในทีมได
เสนอความคิดเห็น จะกอผลดีตอการทํางาน คือ ทําใหเกิดความไววางใจตอกันมากขึ้น ดังที่ทองทิพภา วิริยะพันธุ
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(2551, หนา 50-51) กลาวไววา การสรางความไววางใจ สมาชิกตองไมดูถูกกันและกัน ยอมรับความสามารถของ
เพื่อนสมาชิกและเห็นคุณคาของกันและกัน หากมีปญหาหรืออุปสรรคก็พรอมจะชวยกันแกปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนไป
ตามหลักการพัฒนาทีมงานของณัฏฐพันธ เขจรนันทน และคณะ (2546, หนา 91) กลาวไววา การสรางความไววางใจ
ระหวางกัน ความไวเนื้อเชื่อใจกัน นําไปสูการเปดเผยและปฏิบัติตอกันดวยความจริงใจ ชวยใหสมาชิกรวมมือกัน
แกปญหาและพัฒนางานที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ ตามที่ กันตยา เพิ่มผล (2541, หนา 100) ไดเสนอแนะวา
สมาชิกทุกคนในองคการหรือทีมงาน ควรมีการเรียนรูนิสัยผูบังคับบัญชา ใหความเคารพนับถือทั้งตอหนาและลับหลัง
หลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ มีความรับผิดชอบในงานทุกอยางที่ไดรับมอบหมาย ใชความรู ความสามารถและ
ดําเนินการใหเกิดความสําเร็ จ หากมีปญหาควรหาเวลาที่จ ะปรึกษาหารือ ในเวลาที่เหมาะสมและไมบน ถึงความ
ยากลําบากในการดําเนินงานตอหนาผูบังคับบัญชา ตลอดจนใหการยกยองคุณความดีของผูบังคับบัญชาในโอกาสอัน
เหมาะสม
1.2 สภาพการทํา งานเปน ทีม ของครูโ รงเรี ยนมั ธยมศึ ก ษา กลุ ม ยอ ยที่ 3 สั งกั ด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางความรวมมือกันอยางเขมแข็ง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =3.97,
S.D.=0.75) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนไดสงเสริมใหทีมงานไดดําเนินงานโดยเนนวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงาน รวมถึงใหการยกยองชมเชยในผลสําเร็จของงาน เพื่อสงเสริมใหมีการรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวม
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทํางานแบบมีสวนรวม ผลการวิจัยในภาพรวมนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาฤนี
เหมือนโพธิ์ทอง (2554, หนา 112-113) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีมของ
พนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 ผลการวิจัย พบวา การเปดเผยตอกันและการ
เผชิญหนาเพื่อแกปญหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามหลักการของณัฎฐพันธ เขจรนันทน และคณะ
(2546, หนา 91) ไดสรุปไววา หลักการพัฒนาทีมงานดานการสรางความรวมมือกันอยางเขมแข็ง ซึ่งอาจทําไดโดย
อาศัยกิจกรรมการทํางานเปนทีม โดยใหสมาชิกแตละคนมีสวนรวมตามขอบเขตและบทบาทหนาที่ที่เหมาะสมของแต
ละคน
1.3 สภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการพูดจา พูดคุยกันอยางเปดเผย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =3.92,
S.D.=0.79) ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนไดใหความสําคัญกับการติดตอสื่อสารของทีมงาน ใชการติดตอสื่อสารแบบ
เปนกันเองมากกวาแบบเปนทางการ พูดคุยสื่อสารกันดวยความกระชับ ไดใจความ เพื่อความเขาใจไปในทิศทาง
เดียวกัน อีกทั้งเนนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ผลการวิจัยในภาพรวมนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สัมมนา สีหมุย
(2553, หนา 82-85) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีมของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบวา การสื่อสารกันแบบเปดเผย มีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของทรงวุฒิ ทาระสา. (2549, หนา 62-63) ไดทําการศึกษาการทํางานเปนทีมของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา
สภาพการทํางานเปนทีมดานการมีสวนรวมและการสื่อสารอยางเปดเผย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
นริศร กรุงกาญจนา (2549, หนา 112-114) ไดทําการศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารที่สงผลตอการ
ทํางานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การทํางานเปนทีมของ
ครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการเปดเผยและการเผชิญเพื่อแกปญหา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ยังสอดคลองกับ วิชัย มีระหันนอก ไดทําการศึกษาการศึกษาทัศนะคติของผูบริหารที่มีตอการสราง
ทีมงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช (2547, หนา 76-144) พบวา ดานการ
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เปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา ผลเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนการเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิด
เปนในที่ประชุมไดอยางกวางขวางและหลากหลาย สอดคลองกับสัมมนา สีหมุย (2553, หนา 34-88) ไดทําการศึกษา
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
พบวา บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบวา บุคลากรมี
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมดานการสื่อสารอยางเปดเผย อยูในระดับมาก มีความเต็มใจและชวยเหลือเพื่อน
รวมงาน เนื่องจากบุคลากรสวนใหญมีการพึ่งพาอาศัยกัน ทีมงานมีความผูกพันและรับผิดชอบตองานในหนาที่ มีการ
สงเสริมใหมีการอภิปรายหาขอยุติในกรณีที่ทีมงานมีความคิดเห็นแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ลลิตา ศรี
สัมพันธ (2553, หนา 55) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางดานการบริหารงานที่มีผลตอการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ:
กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ พบวา ดานความเปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามหลักการของณัฎฐพันธ เขจรนันทน และคณะ (2546, หนา 91) ไดสรุปไววา
หลักการพัฒนาทีมงานดานการสื่อสารระหวางกันอยางเปดเผย จะเปนแนวทางในการประสานความคิด ความรูสึก
และความรวมมือระหวางสมาชิก ตามที่ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2541, หนา 150) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพในการพูด
หรือการสื่อสารวา การที่จะสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาความตองการและจุดมุงหมายขององคการเปน
สําคัญจะเปนประโยชนอยางดีที่สุด เมื่อทีมงานมีบรรยากาศของความจริงใจและไววางใจ การติดตอสื่อสารระหวาง
หนวยงานตองดําเนินไปดวยความสะดวก รวดเร็ว
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการหันหนาเขาปรึกษาหารือกัน
ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลวิจัยไปใช ดังนี้
1. ควรจัดใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนภาระงานเพื่อเปดโอกาสใหผูรวมงานไดมีประสบการณในการทํางาน
2. ควรจัดเอกสาร ตํารา ใหผูรวมงานไดศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่องการพัฒนาทีมงาน
3. ควรสนับสนุนใหทีมงานทํางานรวมกับทีมงานโดยปราศจากความหวาดระแวง
4. ควรสรางบรรยากาศการทํางานดานความไววางใจและความจริงใจตอกัน ใชการติดตอสื่อสารในทีมงาน
แบบสองทางเพื่อตรวจสอบขอสงสัยในการทํางาน
5. ควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินงานอยางพอเพียง
6. ควรประชาสัมพันธ และเผยแพรผลงานอยางสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยอื่น ๆ ดวย
2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะการทํางานเปนทีมของผูบริหาร โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
3. ควรมีการศึกษาบทบาทของผูบริหารกับการพัฒนาการทํางานเปนทีม ของโรงเรีย นในสัง กัดสํา นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
4. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
- Proceedings -

1601

เอกสารอางอิง
กรมสามัญศึกษา. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว.
กรมสามัญศึกษา. (2545). แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก. กรุงเทพฯ: หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา.
ทรงวุฒิ ทาระสา. (2549). การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต 5. วิทยานพนธ ิ ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ทองทิพภา วิริยะพันธ. (2551). การบริหารทีมงานและการแกปญหา : Team Management & Problem
Solving. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.
ธนกร กรวัชรเจริญ. (2555). ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮาส
จํากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
นริศร กรุงกาญจนา. (2549). การบริหารความขัดแยงของผูบริหารที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2. วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ประจวบ แจโพธิ์. (2555). ความคิดเห็นของครูตอบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีมของครูใน
โรงเรียน สํานักงานเขตบึงกุม สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ยงยุทธ เกษสาคร. (2541). ภาวะผูนําและการจูงใจ. กรุงเทพฯ: ศูนยเอกสารและตํารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
ยงยุทธ เกษสาคร. (2554). ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม. กรุงเทพฯ: เอส แอนด จี กราฟฟค.
วิทยา ดานธํารงกุล. (2546). การบริหาร. กรุงเทพฯ: เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.
สมชาติ กิจบรรยง. (2540). เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เสนห จุยโต. (2547). องคการสมัยใหม. นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สายวสันต จันทรตา. (2542). การพัฒนาคณาจารยในมหาวิทยาลัยแมโจ. วิทยานิพนธ ศษ.ม.(ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อุไรวรรณ เมฆฉาย. (2557). แนวทางการพัฒนาการทํางานเปนทีมและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2. วิทยานิพนธ ปริญญา
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชัฏนครสวรรคร.

- Proceedings -

1602

สภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
Good governance in the management of school administrators according to
the attitude of teachers Maesaiprasitsart school in education service area
office 36
สุเมธี ไชยวงศ 1* และ เจิดหลา สุนทรวิภาต2
5

Sumetee Chaiwong1* and Cherdla soontornvipart2
บทคัดยอ
สภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครู
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
สภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสาย
ประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เพื่ อศึ ก ษาสภาพป ญ หาและขอ เสนอแนะแนวทางในการใชห ลั กธรรมาภิ บ าลมาใชใ นการบริ หาร ของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นคติ ข องครู โ รงเรี ย นแม ส ายประสิ ท ธิ์ ศ าสตร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2558 จํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
และตอนที่ 3 เปนแบบคําถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบวา สภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครู
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมทุกดานอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ดานหลักนิติธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดาน
หลักความโปรงใส ดานหลักความคุมคา ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความมีสวนรวม
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สภาพปญหาโดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ดานหลักนิติ
ธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือดานหลักความโปรงใส ดานหลักความมีสวนรวม และดาน
หลักคุณธรรมกับดานหลักความรับผิดชอบ เทากันคือ และดานหลักความคุมคา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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Abstract
Conditions and guidelines for good governance principles in the management of school administrators.
According to the attitude of teachers Maesaiprasitsart school. Secondary Educational Service Area Office Zone
36 is intended. To study the current use of the good governance in the management of school administrators
based on the attitudes of teachers Maesaiprasitsart school. Secondary Educational Service Area Office Area 36.
To study the problems and offer guidance on the use of good governance principles used in the
administration. According to the attitude of school administrators, teachers, schools maternal health effects.
Secondary Educational Service Area Office Area 36. The population in this study was effective science teachers
maesaiprasitsart school. Secondary Educational Service Area Office Area 36 2558 academic year, 150 people
used a questionnaire to gather information. They are divided into three episodes, the first is a check-list when a
second scale-up and the third is an open-ended question. Data were analyzed by using percentage, mean,
standard deviation. The study found that. Conditions and guidelines for good governance principles in the
management of school administrators. According to the attitude of teachers maesaiprasitsart school. Secondary
Educational Service Area Office Area 36 overall, all at a high level. Considering found that the rule of law. The
average maximum at a high level, followed by the main pro-transparency. The main value the moral
principles The main responsibility And the main part. The average lowest. Conditions and guidelines for good
governance principles in the management of school administrators. According to the attitude of teachers
maesaiprasitsart school. Secondary Educational Service Area Office Area 36 overall, all at a high
level. Considering found that the rule of law. The average maximum at a high level, followed by the main protransparency. The main value The moral principles The main responsibility And the main part. The average
lowes.
Keywords: Good Governance

บทนํา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ถือเปนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระจายอํานาจการบริหารเปนเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) แตในการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมายังพบปญหาที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาอีก
หลายด า นได แ ก ด า นการพั ฒ นาผูเรี ย นที่ การผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มีค วามรู ค วามสามารถ การเพิ่ มโอกาสทาง
การศึ ก ษา การผลิ ต และพั ฒ นาอั ต รากํ า ลั ง การประกาศใช กํ า หมายเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาหลายฉบั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2553)
ในกา รพั ฒ น าคุ ณ ภาพกา รบริ ห าร รั ฐบาล ได อ อกพระ ราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารรา ชกา ร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ฉบับ ที่ 2) ป พ.ศ. 2553 โดยกํ า หนดแยกเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา ระหว างเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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ประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีเปาหมายในการดําเนินงานคือการเพิ่มอัตราการเรียนตออัตรา
การสําเร็จการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
หลักธรรมาภิบาลเปนหลักการที่สอดคลองและสอดรับกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งถือเปนกฎหมายแมบทที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของประเทศ
ไทยและในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด5 มาตรา 78 (4)ที่บัญญัติไววา พัฒนาระบบงาน
ภาครัฐ โดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม (เกียรติศักดิ์ ศรีสมพงษ, 2548)
โรงเรียนในฐานะองคกรของรัฐ เปนหนวยงานทางการศึกษาที่เล็กที่สุด แตมีความสําคัญอยางยิ่ง ในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) จึงจําเปน ตองมีแนวทาง หรือแนวปฏิบัติ ที่เนนใหเกิดการบริหารที่ดีภายใน
สถานศึกษา และเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการบริหารสถานศึกษาและแนวทางที่ดีนั้น ก็คือ การใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหบรรลุตาม
จุดมุงหมาย ดวยเหตุนี้ ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ มีทักษะดานตาง ๆ
เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง บริหารงานดวยความซื่อสัตย มีความเปนธรรม มีความโปรงใส เปนแบบอยางที่ดี ซึ่งมี
ผลทําใหไดรับความนาเชื่อถือจากครู นักเรียน ผูปกครองและคนในชุมชน (ธีระ รุญเจริญ, 2553)
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนโรงเรียนที่จัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีภารกิจที่สําคัญในการสงเสริมสนับสนุน
ใหบุคลากรในสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยผูบริหารตองยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ ซึ่งผูวิจัยเปนบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ครูในโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตระหนักวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา มี
แนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารในรูปแบบใหมเปนที่ยอมรับอยูแลวแตในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ยังประสบ
ปญหาตาง ๆ หลายดานทั้งดานคุณภาพผูเรียนรวมถึงปญหาการการบริหารจัดการอื่น ๆ ซึ่งสวนใหญสอดคลองกับ
ปญหาในการปฏิรูปการศึกษาระดับชาติ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36, 2559, สื่อออนไลน) อาจ
เปนเพราะการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาอาจจะยังไมเปนรูปธรรมใหเห็นชัดเจนเพราะ
ผูบริหารมีภาระหนาที่ อํานาจการบริหารและตองรับผิดชอบการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มีการประสานงานรวมกับบุคคล องคกร หรือหนวยงานภายนอก ผูบริหารยิ่ งตองใชเทคนิค
หลักการบริหารงานที่ทําใหบุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจและพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจดวยความเต็มใจ
ตลอดจนเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการใชหลักธรรมาภิบาลในการการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครู โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเชื่อวา
ผูบริหารเปนผูมีบทบาทมากที่สุดตอความสําเร็จ เพราะผูบริหารถือวาเปนบุคคลที่สําคัญในการดําเนินงานตาง ๆของ
สถานศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต อ งใช ค วามสามารถและทั ก ษะในการบริ ห ารเพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล การบริหารจะประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับการตัดสินใจสั่งการ เพราะการตัดสินใจยอมมีผลกระทบตอ
องคกรหนวยงานทําใหเกิดประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาจะชวยได (เกษม วัฒนชัย)
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วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติ
ของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร ของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นคติ ข องครู โ รงเรี ย นแม ส ายประสิ ท ธิ์ ศ าสตร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด การวิจัย ดังภาพตอไปนี้
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนงปจจุบัน
5. ประสบการณทํางาน

การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
1. ดานหลักนิติธรรม
2. ดานหลักคุณธรรม
3. ดานหลักความโปรงใส
4. ดานหลักการมีสวนรวม
5. ดานหลักความรับผิดชอบ
6. ดานหลักความคุมคา

วิธีวิทยาการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร
ประชากร คือครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่
สอนในปการศึกษา 2558 จํานวน 150 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ตอนที่ 3 ปญหาในการใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครู
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึก ษาคนควา เอกสารตํ าราวิ ชาการ บทความ แนวคิด ทฤษฎี ตา งและงานวิจัย ที่เกี่ย วข องเพื่อ ใช เป น
แนวทาง การกําหนดกรอบแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษาการวิจัยตามแนวการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
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3. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จเรียบรอยเสนออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง แกไข ปรับปรุง ให
ถูกตองและชัดเจนเหมาะสมทั้งเนื้อหาสาระการใชถอยคําสํานวนภาษาแลวนํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม
4. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
5. ทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้
5.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอ ผูบริหารโรงเรียนแมสาย
ประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อขอความรวมมือ ครู ตอบแบบสอบถาม
5.2 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
5.3 การเก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม ผู วิ จั ย รวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาที่ กํ า หนด และได รั บ
แบบสอบถามคืน จํานวน 150 ฉบับ
5.4 นําแบบสอบถามที่ไดคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทุกฉบับ โดยไดรับคืนจํานวน 150 ฉบับ
2. วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะหขอมูลโดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
3. วิเคราะหการบริหารงานโดยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตรวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) นําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
4. วิเคราะหขอเสนอแนะการบริหารงานโดยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร

ผลการศึกษา
พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 60.00 เพศชาย รอยละ
40.00 ผูตอบแบบสอบถามมีอายุอยูต่ํากวา 30 ป ปคิดเปนรอยละ 38.60 รองลงมาคือ ชวงอายุ 31–35 ป คิดเปน
รอยละ 24.60 อายุ 36-40 ป คิดเปนรอยละ 12.70 อายุ 41-45 ป คิดเปนรอยละ 8.70 และอายุ 46-50 ป คิดเปน
รอยละ 6.70 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเปนรอยละ 70.00
รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 29.33 ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 0.67 ผูสอบถามมีตําแหนง ครู คิดเปน
รอยละ 70.7 รองลงมา ตําแหนงพนักงานราชการ/อัตราจาง คิดเปนรอยละ 20.70 ตําแหนงอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 8.60
ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณการในการทํางานตั้งแต 5 – 10 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.70
รองลงมาคือ ต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 18.70 ตั้งแต 25 ป ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 13.30 ตั้งแต 11–15 ป คิดเปนรอยละ
8.70 ตั้งแต 21–25 ป คิดเปนรอยละ 8.00 ตั้งแต 16–20 ป คิดเปนรอยละ 6.60 ตามลําดับ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมอยูในระดับ มาก (µ=3.91, σ=0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
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มากไปหานอย คือดานหลักนิติธรรม (µ=3.97, σ=0.75) รองลงมา คือ ดานหลักความโปรงใส (µ=3.95, σ=0.80)
ดานหลักความคุมคา (µ=3.87, σ=0.65) ดานหลักคุณธรรม (µ =3.83, σ=0.75) ดานหลักความรับผิดชอบ
(µ=3.83, σ=0.73) และดานหลักความมีสวนรวม (µ=3.04, σ=0.73) ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นคติ ข องครู โ รงเรี ย นแม ส ายประสิ ท ธิ์ ศ าสตร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ=2.54, σ=1.10) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ ดานหลักการนิติธรรม (µ=2.77, σ=1.15) รองลงมา คือ ดานหลักความโปรงใส (µ=2.62, σ=
1.23) ดานหลักการมีสวนรวม (µ=2.61, σ=1.18) เทากันคือ ดานหลักคุณธรรม และ ดานหลักความรับผิดชอบ
(µ=2.54, σ=1.13) และดานหลักความคุมคา (µ=2.54, σ=1.10) ตามลําดับ
ดานหลักนิติธรรม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักนิติธรรม อยูในระดับมาก (µ=3.97, σ=0.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ มีกรรมการเบิกจายเงินถูกตองตามระเบียบ (µ=4.13, σ=0.85) รองลงมา
คือ ตรวจสอบการทําบัญชี ทะเบียนการเงิน และพัสดุใหถูกตอง (µ=4.11, σ=0.92 ) และ มีกฎระเบียบ ขอบังคับที่
บุคลากรทุกคนยอมรับ (µ=4.06, σ=0.92) ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นคติ ข องครู โ รงเรี ย นแม ส ายประสิ ท ธิ์ ศ าสตร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 36 ด านหลั กนิ ติธ รรม อยูใ นระดั บปานกลาง (µ=2.77, σ=1.15) เมื่อ พิจ ารณาเปน รายด า น
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ตรวจสอบการทําบัญชี ทะเบียนการเงิน และพัสดุใหเปนปจจุบัน (µ=2.87,
σ=1.31) รองลงมา คื อ กํา กับใหบุค ลากรประพฤติป ฏิบัติ ตน (µ=2.82, σ=1.27 ) และมีแ รงจู งใจใหบุค ลากร
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (µ=2.87,σ=1.18) ตามลําดับ
ดานหลักคุณธรรม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักคุณธรรม อยูในระดับมาก (µ=3.83, σ=0.75 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ใหเกียรติกับบุคลากร ใชวาจาสุภาพ (µ=4.16, σ=0.83) รองลงมา คือ
ประพฤติดีงามตามหลักศีลธรรม (µ=4.01, σ=0.95) และ มีความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวม (µ=3.96,
σ=0.90) ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นคติ ข องครู โ รงเรี ย นแม ส ายประสิ ท ธิ์ ศ าสตร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึก ษา เขต 36 ด านหลักคุ ณธรรม อยูใ นระดับ ปานกลาง (µ=2.54, σ=1.13) เมื่อ พิจารณาเปน รายดา น
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ใหความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน (µ=2.73, σ=1.26) รองลงมา คือ ให
ความเสมอภาคกั บ บุค ลากรทุก คน (µ = 2.70, σ=1.29) และประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรด ว ยความ
ยุติธรรม (µ=2.63, σ=1.30 ) ตามลําดับ
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ดานหลักความโปรงใส พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลัก ธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมาก (µ=3.95, σ=0.80) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ มีการจัดโครงสรางการบริหารงาน (µ=4.10, σ=0.78) รองลงมา คือ
มีการร วมกํา หนดวิสั ยทั ศน พัน ธกิ จเปา หมาย (µ=4.07, σ=0.87) และส งเสริ มใหบุค ลากรมีส วนร วมจัด ทํา แผน
ประจําป (µ = 4.06, σ=0.88) ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นคติ ข องครู โ รงเรี ย นแม ส ายประสิ ท ธิ์ ศ าสตร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับปานกลาง (µ=2.62, σ=1.23) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการประชุมใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นรวมกัน (µ=2.75, σ=1.38)
องลงมา คือ ใหบุคลากรมีสวนรวมในการประสานงาน (µ=2.72, σ=1.25) และ ใหบุคลากรเสนอขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ (µ=2.71, σ=1.35) ตามลําดับ
ดานหลักความมีสวนรวม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรร
มาภิ บาลในการบริ หารงานของผู บริ หารสถานศึ กษาตามทั ศนคติ ของครูโ รงเรี ยนแม สายประสิท ธิ์ศ าสตร สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความมีสวนรวม อยูในระดับมาก (µ=4.04 , σ=0.73) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ วางแผนการใชจายเงินงบประมาณอยางชัดเจน (µ=
4.13, σ=0.74) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเปดโอกาสให
ชุ ม ชนคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรในโรงเรี ย นเข า มามี ส ว นร ว ม (µ=4.11, σ=1.01) และ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษากําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร (µ=4.11, σ=0.76)
ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นคติ ข องครู โ รงเรี ย นแม ส ายประสิ ท ธิ์ ศ าสตร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความสวนรวม อยูในระดับปานกลาง (µ=2.61,σ=1.18) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหขาราชการครูและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมใน
การประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (µ=2.79, σ=1.36) รองลงมา คือผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหครู
ทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร (µ=2.69, σ=1.29) และผูบริหารสถานศึกษารับ
ฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน (µ=2.66, σ=1.26) ตามลําดับ
ดานหลักความรับผิดชอบ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรร
มาภิ บาลในการบริ หารงานของผู บริ หารสถานศึ กษาตามทั ศนคติ ของครูโ รงเรี ยนแม สายประสิท ธิ์ศ าสตร สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก (µ=3.83, σ=0.73 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ มอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติตามความสามารถ
(µ=4.08, σ=0.75 ) รองลงมา คือมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรไดปฏิบัติอยางชัดเจน (µ=4.01, σ=0.86) และประชุม
วางแผนการดําเนินงานประจําป (µ=3.96, σ=0.85) ตามลําดับ
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ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นคติ ข องครู โ รงเรี ย นแม ส ายประสิ ท ธิ์ ศ าสตร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักการความรับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง (µ=2.54, σ=1.13) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือมีการนิเทศ การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ (µ=2.69, σ=
1.20) รองลงมา คือ มอบหมายหนาที่ใหบุคลากร ไดปฏิบัติอยางชัดเจน (µ =2.63 , σ=1.20) และมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ (µ = 2.57, σ=1.18) ตามลําดับ
ดานหลักความคุมคา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความคุมคา อยูในระดับมาก (µ=3.87, σ=0.65) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ จัดสรร บริเวณโรงเรียน ใหสามารถใชประโยชนได (µ=4.02, σ=
0.65) รองลงมา คือควบคุม ดูแล อาคารสถานที่ใหอยูในสภาพใชงานได (µ=4.02, σ=0.61) และสงเสริมใหบุคลากร
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ (µ=3.96, σ=0.77) ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นคติ ข องครู โ รงเรี ย นแม ส ายประสิ ท ธิ์ ศ าสตร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความคุมคา อยูในระดับปานกลาง (µ=2.54, σ=1.10) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือจัดสรรงบประมาณที่มีอยูจํากัดใหคุมคา (µ=2.69, σ=1.27) รองลงมาคือ
จัดสรรบริเวณโรงเรียน ใหสามารถใชประโยชนได และรณรงคใหบุคลากรใชน้ําอยางประหยัด (µ=2.61, σ=1.20) และ
ใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการ (µ=2.60, σ=1.19) ตามลําดับ

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิบาล ปญหาและขอเสนอแนะ
แนวทางในการใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแม
สายประสิทธิ์ศาสตร สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 36 ประชากรผูใหข อมูลประกอบดว ย
ครูผูสอนในโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ปฏิบัติหนาที่ใน
ปการศึกษา 2558 จํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 150 ฉบับ
รอยละ 100 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการสรุปไดดังนี้ ดานหลักนิติธรรม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลัก
ธรรมา ภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยคือ มีกรรมการเบิกจายเงินถูกตองตามระเบียบ รองลงมา คือ ตรวจสอบการทําบัญชี ทะเบียนการเงิน
และพัสดุใหถูกตองและ มีกฎระเบียบ ขอบังคับที่บุคลากรทุกคนยอมรับ
สภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียน
แมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
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เปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลากร
รองลงมา คือ ตรวจสอบการทําบัญชี ทะเบียนการเงิน และพัสดุใหถูกตอง และ ตรวจสอบการทําบัญชี ทะเบียน
การเงิน และพัสดุใหเปนปจจุบัน โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ ผูบริหารควรมีความรูในเรื่องของกฎระเบียบขอบังคับในทาง
ราชการเพื่อแนะนําใหบุคลากรปฏิบัติตามและมีความเขาใจตรงกัน และปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด
สวนดานหลักคุณธรรม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ มี
ใหเกียรติกับบุคลากร ใชวาจาสุภาพ รองลงมา คือ ประพฤติดีงามตามหลักศิลธรรมและ มีความเสียสละและเห็นแก
ประโยชนสวนรวม
สภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียน
แมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักคุณธรรม อยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป นรายด านเรีย งลําดับ คาเฉลี่ ยจากมากไปหานอย คื อ ใหค วามยุติ ธรรมกั บบุคลากรทุกคน
รองลงมา คือใหความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยความยุติธรรม
ตามลําดับ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ มีความยุติธรรมกับบุคลากร มีความเสมอภาคแกทุกฝายเพื่อสรางขวัญกําลังใจแก
บุคลากร และรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
สวนดานหลักความโปรงใส ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยคือ มีการจัดโครงสรางการบริหารงาน รองลงมา คือ มีการรวมกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจเปาหมายและสงเสริม
ใหบุคลากรมีสวนรวมจัดทําแผนประจําป
สภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียน
แมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือมีการประชุมใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นรวมกัน รองลงมา
คือใหบุคลากรมีสวนรวมในการประสานงานและใหบุคลากรเสนอขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ตามลําดับโดยมีขอเสนอแนะ
ดังนี้ บุคลากรมีสวนรวมในในการกําหนดวางแผนรวมกันของบุคลากร การชี้แจงการบริหารงานของทุกฝายตองมี
หลักฐานอางอิง และงาน/กิจกรรมทุกฝายสามารถตรวจสอบได
สวนดานหลักความมีสวนรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยคือ วางแผนการใชจายเงินงบประมาณอยางชัดเจน รองลงมา คือผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเปดโอกาสใหชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนเขามามีสวน
รวมและ ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรและวาง
แผนการใชจายเงินงบประมาณอยางมีระบบ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นคติ ข องครู โ รงเรี ย นแม ส ายประสิ ท ธิ์ ศ าสตร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดั บปานกลางเมื่อ พิจารณาเปนรายด านเรี ยงลํ าดับค าเฉลี่ยจากมากไปหานอ ย คื อ
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ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหขาราชการครูและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ รองลงมา คือผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ โดยมี
ขอเสนอแนะดังนี้ มีการกําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงาน มีการกําหนดใหครูทุกคนมีสวน
รวมในการวางแผนการใชจายเงินงบประมาณ และรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
สวนดานหลักความรับผิดชอบ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือมอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติตามความสามารถ รองลงมา คือ มอบหมายหนาที่ใหบุคลากรได
ปฏิบัติอยางชัดเจน และประชุมวางแผนการดําเนินงานประจําป
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นคติ ข องครู โ รงเรี ย นแม ส ายประสิ ท ธิ์ ศ าสตร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการ
นิเทศ การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ รองลงมา คือ มอบหมายหนาที่ใหบุคลากรไดปฏิบัติอยางชัดเจน
และมีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบตามลําดับ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ มีการกําหนดใหครูทุก
คนตระหนักในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบอยางเครงครัดไมปลอยปะละเลย
สวนดานหลักความคุมคา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรร
มาภิ บาลในการบริ หารงานของผู บริ หารสถานศึ กษาตามทั ศนคติ ของครูโ รงเรี ยนแม สายประสิท ธิ์ศ าสตร สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ จัดสรร บริเวณโรงเรียนใหสามารถใชประโยชนได และ ควบคุม ดูแล อาคารสถานที่ใหอยูในสภาพ
ใชงานได รองลงมา คือจัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย และสงเสริมใหบุคลากรโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและ รณรงคให
บุคลากรใชไฟฟาอยางประหยัด
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นคติ ข องครู โ รงเรี ย นแม ส ายประสิ ท ธิ์ ศ าสตร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดั บปานกลางเมื่อ พิจารณาเปนรายด านเรี ยงลํ าดับค าเฉลี่ยจากมากไปหานอ ย คื อ
จัดสรรงบประมาณที่มีอยูจํากัดใหคุมคา รองลงมา คือ จัดสรร บริเวณโรงเรียน ใหสามารถใชประโยชนได และ
รณรงคใหบุคลากรใชน้ําอยางประหยัดและ ใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการ ตามลําดับ
โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ ใชจายเงินงบประมาณใหเกิดความคุมคาและตรงตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการและใช
จายเงินงบประมาณใหเกิดประโยชนแกผูเรียนมากที่สุด
อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูศึกษาไดนํา
ผลการศึกษามาอภิปรายผลไวดังนี้
สภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครู
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมอยูในระดับ มาก ซึ่ง
ใกลเคียงกับผลการศึกษาของ
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สันถวันท พยาเลี้ยง (2552 หนา 69-93) การศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียน
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร เขต 1
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษา
จากกลุมตัวอยางที่เปนครูผูสอน จํานวน 285 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ หลักความโปรงใส หลักความคุมคา หลักความ
รับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและหลักการมีสวนรวม ฐิติพงษ บุญประคม (2552 หนา 73-81) ศึกษาโดย
การใช หลั กธรรมาภิบ าลของผู บริ หารโรงเรี ยนมัธ ยมศึก ษา สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาหนองบัว ลํา ภู เขต 1 มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 242 คน
ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและราย
ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว มีการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับไดแก
ดานหลักความคุมคา ดานหลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม และหลักนิติ
ธรรม ในการใชหลักนิติธรรม ผูบริหารไดมีกรรมการเบิกจายเงินถูกตองตามระเบียบ ตรวจสอบการทําบัญชี ทะเบียน
การเงิน และพัสดุใหถูกตองและ มีกฎระเบียบ ขอบังคับที่บุคลากรทุกคนยอมรับซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของ ธนัน
ชัย รัตนไตรแกว (2549 หนา 84) กลาวหลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมายและขอบังคับ
ตาง ๆ ใหเปนที่ยอมรับของบุคลากรและสังคม และสงเสริมใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ
ขอบังคับเหลานั้น และแนวปฏิบัติของทางราชการ โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรือ
อํานาจของตัวบุคคล สมเดช สีแสง (2544 หนา 607) กลาววา การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การกําหนด
แนวทาง หรือแผนการดําเนินงานนั้น ๆ โดยใหเสียคาใชจายใหนอยที่สุด และสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่วางไวอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินงานดังกลาว นอกจากนี้งบประมาณยังเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญในการควบคุมดูแลปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพไดอีกดวย
สวนการใชหลักคุณธรรม ผูบริหารใหเกียรติกับบุคลากร ใชวาจาสุภาพ ประพฤติดีงามตามหลักศีลธรรม
และ มีความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวมซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของ สํานักนายกรัฐมนตรี (2542 หนา
1) หลักคุณธรรม เปนการยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักหลักนี้ในการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความ
ซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ ธนันชัย รัตนไตรแกว (2549
หนา 84) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ใหเปนที่ยอมรับของ
บุคลากรและสังคม และสงเสริมใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับเหลานั้น และแนว
ปฏิบัติของทางราชการ โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล ธีระ
รุญเจริญ (2553 หนา 23-24) กลาววาเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันวา การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการเปนสิ่งที่จําเปน และมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรทุกองคกรทุกประเภท ทุกระดับ ไมวาจะ
เปนองคกรธุรกิจ องคกรการศึกษา หรือองคกรทางสังคมตาง ๆ เพราะธรรมาภิบาลถือไดวาเปนการบริหารจัดการที่ดี
เปนการบริหารจัดการที่สรางประโยชนและความเปนธรรมตอทุกฝายที่เกี่ยวของ และนําไปสูความเจริญรุงเรืองทั้ง
มวล
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สวนการใชหลักความโปรงใส ผูบริหารมีการจัดโครงสรางการบริหารงาน มีการรวมกําหนด วิสัยทัศน พันธ
กิ จ เป า หมายและส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรมี ส ว นร ว มจั ด ทํ า แผนประจํ า ป ซึ่ ง ใกล เ คี ย งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 หนา 51-63) กลาววา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจที่สําคัญที่มุง
สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อดําเนินการดานบริหารงาน
บุคคลใหเกิดความคลองตัวอิสระ ภายใตกฎระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับการพัฒนามีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และ
กาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ ธงชัย สันติวงศ (2542 หนา 3)
ใหความหมายของคําวาการบริหารบุคคล หมายถึง ภารกิจของผูบริหารทุกคน ที่มุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวง ที่
เกี่ยวของกับบุคลากร เพื่อใหปจจัยดานบุคคลขององคกรเปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาจะ
สงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคกร
สวนหลักความมีสวนรวม ผูบริหารวางแผนการใชจายเงินงบประมาณอยางชัดเจน ผูบริหารสถานศึกษา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเปดโอกาสใหชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรใน
โรงเรียนเขามามีสวนรวมและ ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรและวางแผนการใช จ า ยเงิ น งบประมาณอย า งมี ร ะบบ ซึ่ ง ใกล เ คี ย งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 หนา 33-38) ไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วางานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่มุงเนนใหมี
การกระจายอํา นาจในการบริ ห ารจั ด การไปให กั บ สถานศึ ก ษาให ม ากที่ สุ ด ด ว ยเจตนารมณ ที่ จ ะให ส ถานศึ ก ษา
ดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการ
มีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการ
ขัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักนายกรัฐมนตรี (2542 หนา 1) หลักความมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความคิดเห็น
หรือการไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชาคมมิติ ธนันชัย รัตนไตรแกว (2549 หนา 84) การเปด
โอกาสใหบุคลากรในหนวยงานและประชาชนมีสวนรวมรับรู เพื่อใหแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แกปญหา รวมถึง
ดําเนินงานตาง ๆของหนวยงาน การประชาพิจารณ หรือการแสดงประชามติอื่น ๆ
สวนหลักความรับผิดชอบ ผูบริหารมอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติตามความสามารถ มอบหมายหนาที่ให
บุคลากรไดปฏิบัติอยางชัดเจน และประชุมวางแผนการดําเนินงานประจําป ซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของ สํานัก
นายกรัฐมนตรี (2542 หนา 1) เปนการตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหา
สาธารณะของบานเมืองและการกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความ
กลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน ธนันชัย รัตนไตรแกว (2549 หนา 84) การตระหนักในสิทธิหนาที่ของ
ตนเองการสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การกระตือรือรนในการทํางานหรือการแกปญหาการเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกตางกัน ยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง และคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
สวนหลักความคุมคา ผูบริหารจัดสรร บริเวณโรงเรียนใหสามารถใชประโยชนได และ ควบคุม ดูแล อาคาร
สถานที่ใหอยูในสภาพใชงานได จัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย และสงเสริมใหบุคลากรโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและ
รณรงคใหบุคลากรใชไฟฟาอยางประหยัด ซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของสํานักนายกรัฐมนตรี (2542 หนา 1) หลัก
ความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหมีประโยชนสูงสุดแกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทย
มีความประหยัด ใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันในเวทีนานาชาติ และ
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พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยิ่งขึ้น ธนันชัย รัตนไตรแกว (2549 หนา 84) การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดโดยรณรงคใหมีบุคลากรมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา มีการทํางานที่รวดเร็ว มีคุณภาพ
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาสภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครั้งนี้ ยังมี
ปญหาหลายประการที่ไดกลาวมาแลวเพื่อให การศึกษาสภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ประสบผลสําเร็จมากขึ้น ผูศึกษามีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
หลักนิติธรรมผูบริหารควรมีความรูในเรื่องของกฎระเบียบขอบังคับในทางราชการเพื่อแนะนําใหบุคลากร
ปฏิบัติตามและมีความเขาใจตรงกัน และปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด
1. หลักคุณธรรมมีความยุติธรรมกับบุคลากร มีความเสมอภาคแกทุกฝายเพื่อสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร
และรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
2. หลักความโปรงใส ผูบริหารควรใหบุคลากรมีสวนรวมในในการกําหนดวางแผนรวมกันของบุคลากร การ
ชี้แจงการบริหารงานของทุกฝายตองมีหลักฐานอางอิง และงาน/กิจกรรมทุกฝายสามารถตรวจสอบได
3. หลักความมีสวนรวม ผูบริหารควรมีการกําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงาน มี
การกํ า หนดให ค รู ทุ ก คนมี ส ว นร ว มในการวางแผนการใช จ า ยเงิ น งบประมาณ และรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูใตบังคับบัญชา
4. หลักความความรับผิดชอบ ผูบริหารควรมีการกําหนดใหครูทุกคนตระหนักในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
อยางเครงครัดไมปลอยปะละเลย
5. หลั ก ความคุ ม ค า ผู บ ริ ห ารควรให บุ ค ลากรใช จ า ยเงิ น งบประมาณให เกิ ด ความคุ ม ค า และตรงตาม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการและใชจายเงินงบประมาณใหเกิดประโยชนแกผูเรียนมากที่สุด
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาสภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครูในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติได
จริงในสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา โดยมุ ง ศึ ก ษาสภาพและแนวทางการใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 การศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ได ด ว ยความอนุ เคราะห จ าก รอง
ศาสตราจารย ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในพระคุณ
จึงขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง ขอขอบพระคุณ นายวัชรินทร วรรณอุต ผูอํานวยการโรงเรียน
แมสายประสิทธิ์ศาสตร นายมงคลชัย คนชม รองผูอํานวยการโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร ดร.สรวิชญ จิตรใจ ครู
เชี่ยวชาญ โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร และ นายจักรกฤช พุทธะ ครูชํานาญการ ที่ไดใหความอนุเคราะหในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตรทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย
ขอขอบคุณคณาจารยผูสอนทุกทานเพื่อน ๆ นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 3 มหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยาเขตเชียงรายทุกคน ที่ไดเสนอแนะ และเปนกําลังใจในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ชาย พี่สาว ที่คอยใหกําลังใจและสนับสนุนการศึกษาคนควา
ดวยตนเองในครั้งนี้
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สภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย
Conditions and Guideline for Learning Process Management Development of
the Secondary School Group Three under the Secondary Education Service
Area Office 36 Chiang Province
ณัฐญา ศรีรินยา 1* และ น้ําฝน กันมา 2
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Natthaya Sririnya1* and Namfon Gunma2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 2) ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใชในวิจัยครั้งนี้ คือ ครู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย จาก 8 โรงเรียน จํานวน 328 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการประสาน
รวมมือพัฒนางานวิชาการของกลุมเครือขาย
สวนแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวาโรงเรียนควรมีการสงเสริมใหครูเขารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาความรู จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
และสภาพบริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม รวมทั้งสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่นมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา สนับสนุนดาน งบประมาณ พัฒนาครูโดยจัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู
สงเสริมใหครูมีสื่อในการจัด กระบวนการเรียนรูที่ทันสมัยและหลากหลาย ตลอดจนจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ
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ของหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และโรงเรียนควรมีการประเมินผล นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง
จริงจังและตอเนื่องทุกภาคเรียน
คําสําคัญ: การจัดกระบวนการเรียนรู

Abstract
The purposes of this study were to 1) study the learning process management condition of the
secondary school group three under the Secondary Education Service Area Office 36 Chiang Rai Province 2)
study the guideline for learning process development of the secondary school group three under the Secondary
Education Service Area Office 36 Chiang Rai Province. The population of this study consisted of 328 teachers
from 8 schools in group three under the Secondary Education Service Area Office 36 Chiang Rai Province. The
instrument used for data collection was a set of questionnaire. The statistic used in data analysis were
frequency,percentage, mean, and standard deviation.
The study found that an overall of the learning process Management condition of the secondary school
group three under the Secondary Education Service Area Office 36 Chiang Rai Province was in high level. When
consisted to each aspect it could sort from high to low as following; knowledge and teaching skills aspect, policy
and learning process management aspect and academic cooperative aspect respectively.
Moreover, the guideline for learning process development of the secondary school group three under
the Secondary Education Service Area Office 36 Chiang Rai Province should develop the teachers’ knowledge
by training and promote the parents and community to participate in learning process development, create good
school atmosphere and evaluate it every semester.
Keywords: Learning Process Development

บทนํา
การศึ ก ษานั บ ว า เป น รากฐานที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการพั ฒ นาบุ ค คล สั ง คมและประเทศชาติ ใ ห เกิ ด ความ
เจริญกาวหนาไดอยางมีคุณภาพ เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นในการจัดการศึกษา สถานศึกษาจึงมีบทบาทและมีความสําคัญสูงสุดตอการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน โดยมีหนาที่จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรู และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานในดานตาง ๆ โดยในหลักการจัดการเรียนรู จะเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการ
เรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดกระบวนการเรียนรูจึงเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
เปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร ซึ่งตรงกับศาสตรทางการศึกษาที่ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ
ของกระบวนการเรียนรู และสาระการเรียนรูวาเปนปจจัยที่สําคัญ และสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี แตการที่
ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูที่ดีได ก็ตองอาศัยกระบวนการสอนของครู ครูจําเปนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับรูสาระและการใชกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 หมวด 4 โดยเฉพาะมาตรา 24 ที่วาดวยการจัดกระบวนการเรียนรู รวมทั้งโรงเรียนเปนสถาบันการศึกษาที่
มีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาที่สําคัญที่สุด เพราะผลของการศึกษาจะเปนเชนใดขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนที่จะตองจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร
โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษา กลุ ม ยอ ยที่ 3 สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 36 จัง หวั ด
เชียงราย ประกอบดวย กลุมโรงเรียน จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนแมจันวิทยาคม โรงเรียนจันจวาวิทยาคม
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร โรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนบานแซววิทยาคม
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม และโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ซึ่งสภาพบริบทของโรงเรียนสวนใหญ เปนโรงเรียนที่
อยูติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน และสวนหนึ่งอยูบนเทือกเขาสูง นักเรียนสวนใหญของแตละโรงเรียนจึงเปน
นักเรียนชนเผา ไมมีสัญชาติไทย มีความหลากหลายทางดานชาติพันธุ ดานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และความ
เปนอยู และที่สําคัญมีความหลากหลายทางดานภาษา อีกทั้งผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน มีอาชีพรับจาง คาขาย
และเกษตรกรรม ทํ า ให ไ ม เ วลาดู แ ลเอาใจใส บุ ต รหลานของตน จากสภาพดั ง กล า วจึ ง ส ง ผลให ส ภาพการจั ด
กระบวนการเรียนรูเปนไปอยางลาชา ผูเรียนมีปญหาอานไมออกเขียนไมได หรืออานออก เขียนได แตลาชาในการ
เรียนรู จึงทําใหเกิดอุปสรรคตอการจัดกระบวนการเรียนรู และที่สําคัญทําใหเกิดปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ําตามมา จากสาเหตุดังกลาวจึงทําใหเปนอุปสรรคในการจัดการศึ กษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน อีกทั้งจาก
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ป
การศึกษา 2557 ในดานผลการทดสอบของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 ที่ผานมา พบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบวัดความรูพื้นฐาน 8 กลุมสาระการเรียนรูโดยภาพรวม เทากับ 40.37 ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ที่มีคะแนน 42.91 ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ. ที่มีคะแนน 40.82
และต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่มีคะแนน 40.70 สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนผลการทดสอบ
วัดความรูพื้นฐาน 8 กลุมสาระการเรียนรูโดยภาพรวม เทากับ 35.30 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับเขต
พื้นที่ ที่มีคะแนน 38.03 ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ. ที่มีคะแนน 37.84 และต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่มี
คะแนน 37.56 (กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36, 2558, หนา 43,102)
จากสภาพปญหาดังกลาว มีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษา ครูตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาทุกฝาย ควรจะตองเอาใจใสการจัดกระบวนการเรียนรูอยางจริงจัง เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 มีหนาที่โดยตรง
ในด า นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ดั ง นั้ นผู วิ จั ย จึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาสภาพและแนวทางการพั ฒ นาการจั ด
กระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
36 จังหวัดเชียงราย ทั้ง 8 โรงเรียน เพื่อทราบสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และนําผลที่ได
ไปใชวางแผนในการปรับปรุง พัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู ที่จะเปนประโยชนแกผูเรียน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
จังหวัดเชียงรายใหมีประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
สภาพและแนวทางการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ภาพ 7 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
จังหวัดเชียงราย
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. หลักการบริหารงานวิชาการในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3. การจัดกระบวนการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
4. กระบวนการเรียนรู

1. ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู
2. ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัด
กระบวนการ เรียนรูของโรงเรียน
3. ดานการประสานรวมมือพัฒนางานวิชาการของกลุม
เครือขาย
4. ดานการสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ดานสื่อ สิ่งแวดลอมที่สงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู
6. ดานการประเมินผล นิเทศและติดตามการจัด
กระบวนการเรียนรู

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย จาก 8 โรงเรียน จํานวน 328 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เป น แบบสอบถามสภาพและแนวทางการพั ฒ นาการจั ด
กระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดเชียงราย แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ
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คา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งประกอบดวย 6 ดานคือ 1. ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู
2. ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน 3. ดานการประสานรวมมือพัฒนางาน
วิชาการของกลุมเครือขาย 4. ดานการสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ดานสื่อ สิ่งแวดล อมที่สงเสริมการจั ดกระบวนการเรีย นรู 6. ดานการประเมินผล นิเทศและติดตามการจั ด
กระบวนการเรียนรู
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เปนแบบสอบถาม
ชนิดปลายเปด (Open Form)
การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถี่ (Frequencies) รอยละ
(Percentage)
ตอนที่ 2 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอย ที่ 3 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยสอบถามสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู 6 ดาน
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (μ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายขอมูล
ตามเกณฑของชวงคะแนน (วิชิต อูอน, 2550) มี 5 ระดับ ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูอยูในระดับนอย
1.00 – 1.80 หมายถึง สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ (Frequencies)
ประกอบคําบรรยาย

ผลการศึกษา
จากการทําวิจัยพบวา สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน
นโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการ
ประสานรวมมือพัฒนางานวิชาการของกลุมเครือขาย
สวนแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวาโรงเรียนควรมีการสงเสริมใหครูเขารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาความรู จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
และสภาพบริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม รวมทั้งสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่นมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา สนับสนุนดานงบประมาณ พัฒนาครูโดยจัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู สงเสริม
ให ครู มี สื่อ ในการจั ดกระบวนการเรีย นรู ที่ทัน สมัย และหลากหลาย ตลอดจนจั ดสภาพแวดลอ ม บรรยากาศของ
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หองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และโรงเรียนควรมีการประเมินผล นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรูอยางจริงจัง
และตอเนื่องทุกภาคเรียน

สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใน 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู รองลงมา คือ ดานนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการประสานรวมมือ
พัฒนางานวิชาการของกลุมเครือขาย
1.1. สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูมีความรู ความสามารถดานการ
สอนในสาขาวิชา รองลงมาคือ มีการวางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีการ
จัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน
1.2 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู
ของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการวางแผน
ในการจัดครูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู รองลงมาคือ สงเสริมใหครูปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกรายวิชา และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวม
ในการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู รวมทั้งเปนเครือขายและแหลงเรียน
1.3 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการประสานรวมมือพัฒนางานวิชาการของกลุมเครือขาย
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการสนับสนุนและชวยเหลือดาน
วัสดุอุปกรณในการจัดกระบวนการเรียนรู รองลงมาคือ มีการประสานความรวมมือกับกลุมเครือขาย ผูปกครอง
ชุมชน และทองถิ่นใหมีสวนรวมในการศึกษา และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีการสงเสริมใหกลุมเครือขายทําหนาที่
ในการประเมินผลดานผูเรียนและโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
1.4 สภาพการจั ดกระบวนการเรี ยนรู ด า นการสง เสริ ม และพัฒ นาการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ข อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มี
การสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด รองลงมาคือ มีการสงเสริมการ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีการนิเทศและติดตามการดําเนินงานดานการจัดกระบวนการเรียนรู
1.5 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการจัดสื่อ สิ่งแวดลอมที่สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอม
แหลงเรียนรูภายในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู รองลงมาคือ โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดเตรียมและเลือกใชสื่อให
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนดาน
การจัดกระบวนการเรียนรู
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1.6 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการประเมินผล นิเทศและติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการวัดและประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพจริง รองลงมาคือ มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลาย
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ นําผลการประเมินผูเรียนมาใชเพื่อสอนซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน
2. จากการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใน 6 ดาน ไดผลดังนี้
2.1 ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิด
เห็นวา ควรมีการส งเสริมใหครูเขารั บการอบรมเพื่อพัฒ นาความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั กษะ เทคนิคการจั ด
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 65.45 รองลงมาคือ ครูควรมีสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ตรงตามเนื้อหาของบทเรียน เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียนมากขึ้น เชน สื่อดาน ICT
และควรมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ
13.64 และสุดทายคือ โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหครูผลิต สื่อการสอนใหม ๆ เชน สื่อดาน ICT และ
สนับสนุนทุนในการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 8.18
2.2 ดานการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นวา ควรมีการสงเสริมใหครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สอดคลองกับสภาพ
บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม สภาพปญหา และสังคมโลกปจจุบัน เพื่อมุงเนนพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ จํานวน
33 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาคือ โรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนาทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู เชน อบรมออนไลน อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําสื่อ นวัตกรรม
ภาษาอังกฤษ หรือการไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนตนแบบทางการศึกษา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 121.219.19
และสุดทายคือ โรงเรียนควรกําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพบริบท
สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18.18
2.3 ดานการประสานรวมมือพัฒนางานวิชาการของกลุมเครือขาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความคิดเห็นวาควรมีการสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียน และสนับสนุนดานงบประมาณ รวมทั้งการนําภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูในชุมชนมาใชในการจัด
กระบวนการเรีย นรู จํา นวน 27 คน คิด เป นร อยละ 72.97 รองลงมาคื อ ควรมี การประชาสัม พัน ธเกี่ย วกั บการ
ดําเนินงาน และกิจกรรมของโรงเรียนใหผูปกครอง ชุมชน และสังคมไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 16.22 และสุดทายคือ จัดสรางศูนยการเรียนรูของชุมชน โดยอาศัยองคกรสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนรวม
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.41
2.4 ดานการสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรสงเสริม พัฒนาโดยจัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกครูในโรงเรียนตาง ๆ ในดานเทคนิคการสอน รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่หลากหลาย เทคโนโลยีใหม ๆ การสรางสื่อและนวัตกรรม การทําผลงานทางดานวิชาการ เพื่อใหผูอบรม
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 50.72 รองลงมาคือ จัดใหมีการกํากับ นิเทศ ติดตาม
เสนอแนะโรงเรียนในกลุมเครือขายในการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนระบบจัดใหมีการกํากับ
นิเทศ ติดตาม เสนอแนะโรงเรียนในกลุมเครือขายในการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนระบบจํานวน
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9 คน คิดเปนรอยละ 13.04 และสุดทายคือ สงเสริมดานงบประมาณ เพื่อจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัย และจัดทําแหลง
เรียนรูใหเพียงพอตอความตองการและทั่วถึง ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนจัดสรรบุคลากร
ใหเพียงพอตอความตองการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.59
2.5 ดานการจัดสื่อ สิ่งแวดลอมที่สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความ คิดเห็นวา ครูควรมีสื่อในการจัดกระบวนการเรียนรูที่ทันสมัย หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา และเพียงพอตอ
ความตองการของผูเรียน จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 32.69 รองลงมาคือ โรงเรียนควรจัดสิ่งแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู โดยเฉพาะการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ
25.00 และสุดทายคือ ควรจัดใหมีการอบรมครูในการจัดทําสื่อการสอนที่ทันสมัย และหลากหลาย การใชสื่อและ
อุปกรณตาง ๆ และสามารถนําสื่อไปใชรวมกัน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 20.19
2.6 ดานการประเมินผล นิเทศและติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความ คิดเห็นวา ควรมีการประเมินผล นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรูอยางจริงจังและตอเนื่องทุกภาคเรียน
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และใหเกิดการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของครู จํานวน 42 คน
คิดเปนรอยละ 48.84 รองลงมาคือ แตงตั้งใหมีคณะกรรมการนิเทศ เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
ครูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน ผูบริหาร หัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุมสาระ ครูในกลุมสาระนิเทศกันเอง หรือ
ตางกลุมสาระ ผูเชี่ยวชาญจากเขตนิเทศติดตาม และใหคําแนะนํากับครูผูสอนในทุกโรงเรียน จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 13.95 และสุดทายคือ การวัดผล ประเมินผลควรมีเกณฑการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนแตละแหง และควรนําผลประเมินที่ได นํามาปรับปรุง พัฒนางานตอไปจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 11.63
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใน 6 ดาน สามารถอภิปราย
ผลดังตอไปนี้
1. สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใน 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู รองลงมาคือ ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรูของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนมีการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพปญหา และความตองการของชุมชน สังคมและมีนโยบายที่สงเสริมให
ครู จั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ ง พั ฒ นาผู เรี ย นสู ค วามเป น เลิ ศ ตามศั ก ยภาพ โดยมุ ง เน น การพั ฒ นาครู ใ ห มี ค วามรู
ความสามารถดานการสอนในสาขาวิชา และสามารถนํามาจัดกระบวนการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญไดเปน
อยางดี ซึ่งสอดคลองกับสมบัติ ยศปญญา (2552, หนา 82-87) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 พบวา สภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานคุณลักษณะของครู โดยครูมีความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ สอดคลองกับ มาลี ประเสริฐเมธ (2552, หนา 65-67) ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา ดานการบริหารและการจัดการ
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีการชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.1 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ของกลุม
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยรวม
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อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูมีความรูความสามารถดาน
การสอนในสาขาวิชา ผลการศึกษาดังกลาวเปนไปตามความคาดหวังของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ตองการใหครูไดใชความรู ความสามารถดานการสอนในสาขาวิชา ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู โดยสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของผูเรียนไดอยางเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควา
หาความรูไดดวยตนเอง รักการอาน และใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ สายันต พาดี (2551, หนา 186195) ที่ไดศึกษาสภาพ ปญหาและประสิทธิผลการจัดกระบวนการเรียนรูของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูของขาราชการครู ดานการจัดการเรียน
การสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ ไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาอยูในระดับมาก โดยครูจัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงคใหนักเรียน
1.2 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู
ของโรงเรียน ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวั ดเชีย งราย โดยรวมอยูในระดับมากที่สุ ด และเมื่ อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่ มีคาเฉลี่ยมากที่สุ ด คื อ
โรงเรียนไดมีการวางแผนในการจัดครูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหครูไดจัดการเรียนการสอนที่มุงพัฒนา
ผูเรียนสูความเปนเลิศตามศักยภาพของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 8) ไดกลาวไวคือ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู ไดกําหนดใหในแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุมสาระมีมาตรฐานการเรียนรูที่เนน
เปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหผูเรียนไดเรียนรู ดังนั้นจําเปนที่โรงเรียนตองมีการวางแผนเกี่ยวกับ
ครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูไวอยางชัดเจน เพื่อจะไดสอนใหผูเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรูที่
กําหนดไว
1.3 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการประสานรวมมือพัฒนางานวิชาการของกลุมเครือขาย
ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ข อ ที่ มีค า เฉลี่ ย มากที่สุ ด คื อ มี ก ารสนั บ สนุ น และ
ชวยเหลือดานวัสดุอุปกรณในการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งถือวาเปนบทบาทหนาที่หนึ่งของกลุมเครือขายที่ไดมีสวน
รวมในการศึกษา โดยคอยสนับสนุนและชวยเหลือดานวัสดุอุปกรณในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหการศึกษาเกิด
การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งสอดคลองกับ ศรวิศิษย ภูมิทัศน, 2557,สื่อออนไลน ที่ไดศึกษาสภาพการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบวา ดานการบริหารงาน
งบประมาณ อยูในระดับมาก
1.4 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของ
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ของกลุ ม โรงเรี ย นมั ธ ยมศึก ษา กลุ มย อ ยที่ 3 สัง กั ด สํ า นั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ มีการสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 28-29) ที่กลาวถึงหลักการบริหารงานวิชาการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาวาจะตองมุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ซึ่งในการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังที่ ทิศนา แขมมณี
(2556, หนา 124-147) กลาวถึงหลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง แบบเนนตัวผูเรียน โดยการ
จัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพคือ การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับภูมิหลังของผูเรียน ลักษณะของ
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ผูเรียน และสนองความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และพัฒนาไปตาม
ความสามารถและศักยภาพของแตละบุคคล สอดคลองกับ สมพงษ พลเยี่ยม (2551, หนา 95-106) ที่ไดศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : กรณีศึกษาโรงเรียนบานแสงดาวโนนธาตุ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 พบวา โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาดานการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง
1.5 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการจัดสื่อ สิ่งแวดลอมที่สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู
ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ โรงเรี ย นมี ก ารจั ด
สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูภายในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดความสุข กระตือรือรนในการเรียน
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 2-3) ที่กลาวถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรูวาควร
สงเสริมการจัดบรรยากาศ สื่อ สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนเรียนรู เพราะจะเปนการ
สนับสนุนใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียน สงผลใหเกิดเจตคติตอรายวิชา ตลอดจนผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูที่ดี
ขึ้นดวย สอดคลองกับ สมพงษ พลเยี่ยม (2551, หนา 95-106) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : กรณีศึกษาโรงเรียนบานแสงดาวโนนธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 พบวา สภาพปจจุบันโรงเรียนมีการจัดเตรียมแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
อยางเหมาะสม เชนเดียวกับ มาลี ประเสริฐเมธ (2552, หนา 65-67) ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา ดานการสนับสนุนการจัดการเรียนรู ไดมีการจัดให
มีแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา อยูในระดับมาก
1.6 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการประเมินผล นิเทศและติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู
ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งมีวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลาย และสามารถนําผลการประเมินที่บกพรองของ
ผูเรียนมาวิเคราะหปญหาสาเหตุ ทําใหครูชวยคิดคนเทคนิคกระบวนการเรียนรู นํามาใชสอนซอมเสริมและพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพที่ดีตอไป ซึ่งสอดคลองกับ มาลี ประเสริฐเมธ (2552, หนา 65-67) ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการ
การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ของโรงเรี ย นในอํ า เภอภู ซ าง จั ง หวั ด พะเยา พบว า โรงเรี ย นมี ก ารวั ด ผลและ
ประเมินผล อยูในระดับมาก โดยมีการประชุม อบรมใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวการ
ปฏิรูปการเรียนรู
2. แนวทางพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวา
2.1 ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ควรมีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะ เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย รองลงมาคือ ครูควร
มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตรงตามเนื้อหาของบทเรียน เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียน
มากขึ้น เช น สื่ อด าน ICT และควรมีการจั ดการเรียนการสอนที่ห ลากหลายเพื่อ พัฒ นาการเรีย นรู ของผูเรียน ซึ่ ง
สอดคลองกับ สมพงษ พลเยี่ยม (2551, หนา 95-106) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ : กรณีศึกษาโรงเรียนบานแสงดาวโนนธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2
พบวา ควรสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง และ
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สงเสริมใหครูเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ วางแผนการวัดและประเมินผล และเครื่องมือวัดผลใหสอดคลองกัน และ
สุดทายคือ โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหครูผลิตสื่อการสอนใหมๆ เชน สื่อดาน ICT และสนับสนุนทุนใน
การศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับวัฒนะ ทองปญญา (2556, หนา 88-90) ที่ไดศึกษาคุณภาพการ
จัดการงานวิชาการของโรงเรียนลําปางกัลยาณี อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา โรงเรียนควรจัดสรร
งบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอ
2.2 ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน ควรมีการสงเสริมให
ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม สภาพปญหา และสังคมโลกปจจุบัน
เพื่อมุงเนนพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 28-29) ที่กลาวถึง
หลักการบริหารงานวิชาการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา วาตองยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความต องการของชุ มชนและสั ง คมอยา งแท จ ริง โดยมีค รู ผู บริ ห าร ผูป กครอง และชุม ชนมี ส วนร วม และมุง จั ด
การศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และ
สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวงชั้น ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รองลงมาคือ
โรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู
เชน อบรมออนไลน อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําสื่อ นวัตกรรม ภาษาอังกฤษ หรือการไปศึกษาดูงานจากโรงเรียน
ตนแบบทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ วัฒนะ ทองปญญา (2556, หนา 88-90) ไดศึกษาคุณภาพการจัดการงาน
วิชาการของโรงเรียนลําปางกัลยาณี อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวาโรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาครูแตละ
คนอยางเปนระบบ และสุดทายคือ โรงเรียนควรกําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กับสภาพบริบท สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 28-29)
ที่กลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วากระบวนการ
จัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ เต็มศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรม
2.3 ดานการประสานรวมมือพัฒนางานวิชาการของกลุมเครือขาย ควรมีการสงเสริมใหผูปกครอง
ชุมชน และทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน และสนับสนุนดานงบประมาณ รวมทั้ง
การนําภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูในชุมชนมาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ สมบัติ ยศ
ปญญา (2552, หนา 82-87) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 พบวา ผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผูปกครองนักเรียนทุกคน มีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชนเดียวกับสายันต พาดี (2551, หนา
186-195) ที่ไดศึกษาสภาพ ปญหาและประสิทธิผลการจัดกระบวนการเรียนรูของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา มีการใหผูปกครองนักเรียนและชุมชน ไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือรวมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน รองลงมาคือ ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงาน
และกิจกรรมของโรงเรียนใหผูปกครอง ชุมชน และสังคมไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ และสุดทายคือ จัดสรางศูนยการ
เรียนรูของชุมชน โดยอาศัยองคกรสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนรวม ซึ่งสอดคลองกับ สายันต พาดี (2551, หนา 186195) ไดศึกษาสภาพ ปญหาและประสิทธิผลการจัดกระบวนการเรียนรูของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว า มีการส งเสริมให ครูใชภูมิปญญาในทอ งถิ่นเปนแหลงเรียนรูในการจั ด
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กิจกรรมการเรียนการสอน
2.4 ดานการสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาควรสงเสริม พัฒนาโดยจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกครูในโรงเรียน
ตาง ๆ ในดานเทคนิคการสอน รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เทคโนโลยีใหม ๆ การสรางสื่อและ
นวัตกรรม การทําผลงานทางดานวิชาการ เพื่อใหผูอบรมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รองลงมาคือ จัดใหมีการกํากับ
นิเทศ ติดตาม เสนอแนะโรงเรียนในกลุมเครือขายในการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนระบบจัดใหมี
การกํากับ นิเทศ ติดตาม เสนอแนะโรงเรียนในกลุมเครือขายในการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ และสุดทายคือ สงเสริมดานงบประมาณ เพื่อจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัย และจัดทําแหลงเรียนรูใหเพียงพอตอ
ความตองการและทั่วถึง ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอตอความ
ตองการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป ซึ่งสอดคลองกับ นารี หอทอง (2553, หนา 120-123) ที่ไดศึกษาสภาพ
การดําเนินการและปญหาดานการจัดกระบวนการเรียนรู ในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพลับพลา
ชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรครูดานการจัดกระบวนการเรียนรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง และการนิเทศติดตาม การดําเนินงานดานการ
จัดกระบวนการเรียนรูควรปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ตลอดจนโรงเรียนจะตองขอรับการสนับสนุนดานสื่อ
วัสดุ อุปกรณตาง ๆ และงบประมาณ จากหนวยงานที่เกี่ยวของในอัตราและจํานวนที่เหมาะสม เพื่อนํามาจัดสรรและ
ใชเพื่อสงเสริมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ และหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสรร
อัตรากําลังครู ควรจัดสรรอัตรากําลังครูใหแกโรงเรียนในสาขาเอกที่โรงเรียนตองการหรือขาดแคลน การบรรจุแตงตั้ง
ควรมีความรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดกระบวนการเรียนรูยิ่งขึ้น
2.5 ดานการจัดสื่อ สิ่งแวดลอมที่สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู ครูควรมีสื่อในการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ทันสมัย หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา และเพียงพอตอความตองการของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ สมบัติ
ยศปญญา (2552, หนา 82-87) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 พบวา ครูควรนําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชในการผลิตสื่อ สื่อมีความ
หลากหลาย มี ค วามเพี ย งพอ มี ค วามเหมาะสมกั บ วั ย ของผู เรี ย น ครู แ ละนั ก เรี ย นควรมี ส ว นร ว มในการผลิ ต สื่ อ
รองลงมาคือ โรงเรียนควรจัดสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู โดยเฉพาะการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับ สายันต พาดี (2551, หนา 186-195) ไดศึกษาสภาพ ปญหาและประสิทธิผล
การจัดกระบวนการเรียนรูของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา
ควรสงเสริมการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน เชนเดียวกับมาลี
ประเสริฐเมธ (2552, หนา 65-67) ที่ไดศึกษาการบริหารการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนใน
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวาโรงเรียนควรมีการสรางสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู และ
สุดทายคือ ควรจัดใหมีการอบรมครูในการจัดทําสื่อการสอนที่ทันสมัย และหลากหลาย การใชสื่อและอุปกรณตาง ๆ
และสามารถนําสื่อไปใชรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ สายันต พาดี (2551, หนา 186-195) ไดศึกษาสภาพ ปญหาและ
ประสิทธิผลการจัดกระบวนการเรียนรูของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต
2 พบวา โรงเรียนสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาเขารับการอบรมอยางทั่วถึง
2.6 ดานการประเมินผล นิเทศและติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู ควรมีการประเมินผล นิเทศ
ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรูอยางจริงจังและตอเนื่องทุกภาคเรียน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
และใหเกิดการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ซึ่งสอดคลองกับ มาลี ประเสริฐเมธ (2552, หนา 65-67) ที่
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ได ศึก ษาการบริห ารการจัด การเรี ยนรูที่เน นผู เรี ย นเปน สํา คัญ ของโรงเรีย นในอํ า เภอภู ซาง จัง หวัด พะเยา พบว า
โรงเรียนควรมีการนิเทศภายในอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และโรงเรียนควรสงเสริมการประเมินผลพัฒนาการของ
นักเรียนในหลาย ๆ ดาน รองลงมาคือ แตงตั้งใหมีคณะกรรมการนิเทศ เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของครูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน ผูบริหาร หัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุมสาระ ครูในกลุมสาระนิเทศกันเอง
หรือตางกลุมสาระ ผูเชี่ยวชาญจากเขตนิเทศติดตาม และใหคําแนะนํากับครูผูสอนในทุกโรงเรียน และสุดทายคือ การ
วัดผล ประเมินผลควรมีเกณฑการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแตละแหง และควรนําผล
ประเมินที่ได นํามาปรับปรุง พัฒนางานตอไปซึ่งสอดคลองกับ สมบัติ ยศปญญา (2552, หนา 82-87) ที่ไดศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
พบว า การประเมิ น ผลการเรี ย นนั้ น ต อ งประเมิ น อย า งหลากหลาย ทุ ก ฝ า ยมี ส ว นร ว มและจะต อ งรายงานผลให
ผูปกครองและผูมีสวนไดเสียทราบตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม
ยอย ที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยสรุปประเด็นขอเสนอแนะใน
การนําผลวิจัยไปใชดังนี้
1. ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ผูบริหารควรสงเสริมใหครูจัดกระบวนการ
เรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน
2. ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน ผูบริหารควรสงเสริมให
ชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู รวมทั้งเปนเครือขายและแหลง
เรียนรู
3. ดานการประสานรวมมือพัฒนางานวิชาการของกลุมเครือขาย ผูบริหารควรมีการสงเสริมใหกลุม
เครือขายทําหนาที่ในการประเมินผลดานผูเรียนและโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
4. ดานการสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาควรมีการนิเทศและติดตามการดําเนินงานดานการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ
5. ดานการจัดสื่อ สิ่งแวดลอมที่สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู ผูบริหารควรมีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนดานการจัดกระบวนการเรียนรู
6. ดานการประเมินผล นิเทศและติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู ผูบริหารควรสงเสริมใหครูนําผลการ
ประเมินผูเรียนมาใช เพื่อสอนซอมเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพที่ดีตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาในแตละแหง โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนประกอบการทําวิจัย
2. ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู
3. ศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูสูความเปนเลิศ (Best practice) ของโรงเรียนที่มีการพัฒนาใน
กลุมตาง ๆ ที่ประสบผลสําเร็จ
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การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็ จลงไดดวยความกรุณ าของดร.น้ําฝน กัน มา ที่ไดชวยเหลือให
คําแนะนํา ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายทุกทานที่ใหความรูอันทรงคุณคาแก
ผูวิจัย ขอขอบพระคุณ นายรัชธีรินทร รักนา รองผูอํานวยการโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร ดร.สรวิชญ จิตรใจ
และนางสุดลักษณ ณ พิกุล ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ดวยความ
เต็มใจ พรอมดวยคุณครู ในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดเชียงรายทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อน ๆ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาที่ใหกําลังใจและใหความชวยเหลือสนับสนุน จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณไปได
ดวยดีและขอขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่นองทุกคน ที่ใหกําลังใจและความชวยเหลือดวยดีเสมอมา
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สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
CONDITIONS AND DEVELOPMENT GUIDELINES FOR LAB SCHOOLS
ADMINISTRATIONS IN SECONDARY EDUCATIONAL SEVICE ARAE OFFICE 36,
CHIANG RAI PROVINCE
ธิดารัตน คุณธนะ 1*และโสภา อํานวยรัตน2
8

Thidarat Khunthana1* and Sopa Amnauyrat2
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน และเพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
เชียงราย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนในฝน ซึ่งไดมาจากการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเปดตารางของ Krejcie และ Morgan จํานวน 264 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
เชียงราย ในภาพรวมการบริหารจัดการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย มากที่สุด
คือ ดานคุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต รองลงมา คือ ดานคุณภาพการบริหารจัดการและดานคุณภาพการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานคุณภาพของแหลงเรียนรูและดานคุณภาพนักเรียน
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ที่สําคัญดังนี้ ดานคุณภาพนักเรียน ควรสงเสริมให
นักเรียนมีทักษะที่หลากหลาย ดานคุณภาพครู พัฒนาและสงเสริมใหครูใชระบบสารสนเทศหรือ ICT ในการจัดการ
เรียนการสอน ดานคุณภาพของแหลงเรียนรู สงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียนที่สงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียน ดานคุณภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต สงเสริมพัฒนาทักษะการดํารงชีพมากกวาวิชาการ ดานคุณภาพการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย สงเสริมสุขอนามัยของนักเรียน และดานคุณภาพการบริหารจัดการ ผูบริหารควรมีวิสัยทัศน
และเปนผูนําทางวิชาการและบริหารจัดการที่ดี
คําสําคัญ: สภาพและแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ โรงเรียนในฝน
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Abstract
The purposes of this study were to study conditions and to study development guideline for Lab
Schools administrations in The Secondary Educational Service Arae Office 36, Chiang Rai province. The samples
of the study were 264 directors and teachers in The Lab Schools of Secondary Educational Service Area Office
36 Chiang Rai province by specifying simple size from Krejcie & Morgan’s Table. Rating scale questionnaire
were used as the research instrument. The data were analyzed through uses of percentage, mean, and
Standard deviation. The study revealed that
1. Conditions for Lab Schools administrations in The Secondary Educational Service Area Office 36
were very good in overviews. When considering in each element, the highest mean was the quality of life skills
development activities. The second was the quality of management, and the quality of health and sanitation.
The least was the quality of learning resources and the quality of students.
2. Development guideline for Lab Schools conditions and development guidelines for lab schools
administrations in secondary educational sevice area office 36, Chiang rai province were the following. First,
student quality, the students should’ be encouraged to practice many skills. Then, teacher quality, the teachers
should be development and encouraged to use information and communication technology or ICT for teaching. In
learning center quality, the inside and outside learning center should be supported for students learning.
Moreover, the life skill quality, the life skills should be developed rather than the academic. In health quality, the
good sanitation should be served to students. Lastly, the management quality, the administrators should have
good vision have good management and leadership.
Keywords: Conditions and Development Guidelines, administrations, Lab Schools

บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีความสามารถที่จะปรับตัวไดอยาง
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่มาถึง พรอมทั้งแกไขปญหา นําพาไปสูการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาได การ
จัดการศึกษาจึงตองเปนไปในแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมของประเทศ อันจะสามารถสรางสรรค พัฒนาสังคม ใหแกประเทศชาติ ทั้งยังสรางความสมดุลและ
กลมกลื น ของการพั ฒ นาระหว า งด า นต า ง ๆ ได ดั ง จะเห็ น ได จ ากกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่
มีเจตนารมณอยางชัดเจนที่จะปฏิรูปการศึกษาและสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาสูงขึ้น โดยกําหนดใหการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู
คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู พรอมทั้งกําหนดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย
กวา 12 ป อันเปนการยกระดับความรู ความสามารถและทักษะของคนไทยใหสูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546,
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หนา 3-8 อางอิงใน นิวัตร นาคะเนตร, 2554, หนา 1) การดําเนินงานดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดนั้น โรงเรียนตอง
มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียนตองมีวิสัยทัศน มีจิตสํานึก มุงมั่น กระตุน สงเสริมใหครูมี
เสรีภาพในการคิดปฏิบัติและจัดการเรียนรูใหไดผลตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา สวนครูตองปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนใหมในการจัดการเรียนรู มีความคิดและจิตใจมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของผูเรียน เขาใจหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูแนวใหม ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงศักยภาพความแตกตางระหวางบุคคล
เคารพสิทธิหนาที่ของนักเรียน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรู อยางเปนระบบ เนน
ประโยชนสูงสุดของนักเรียนเปนสําคัญ ชุมชนและผูปกครองตองใหความรวมมือกับโรงเรียนทั้งดานการจัดการศึกษา
และการดูแลบุตรหลานของตน นอกจากนั้นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีตองมีอยูทั่วประเทศไทยทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอและตําบล ทั้งที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา เด็กไทยทุกคนไดมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียน
ที่ดีมีคุณภาพ
จากแนวคิดดังกลาว คณะรัฐมนตรีจึงไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน
ขึ้น ชื่อวาโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับมอบหมาย
จากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการดังกลาวไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
สอดคลองกับเจตนารมณของโครงการภายใตหลักการแนวคิดที่มีความเชื่อวา การศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลใหเปน
บุคคลแหงคุณภาพ สงผลใหประชาชนหลุดพนวงจรความยากจน โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนจึงเปน
กระบวนการการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนในฝนของสังคม สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดเขาเรียนในโรงเรียน
ใกลบานที่ดีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยมีจุดมุงหมายที่ตองการใหเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพได
มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เปนที่ยอมรับของนักเรียน ผูปกครอง
และชุมชนพรอมทั้งเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใชการบริหารจัดการ
แนวใหมที่มุงพัฒนาโรงเรียนทุกดาน ทั้งดานวิชาการ กระบวนการเรียนรู สภาพแวดลอมของโรงเรียนและนําเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูและการบริหารจัดการ โดยมุงหวังใหเด็กไทย
เปนคนดีมีคุณภาพมีอนาคตที่สดใส สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551, หนา 4)
การดําเนินโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนใหเกิดการขับเคลื่อนอยางรวดเร็ว และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งศูนยบริหารโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน มีหนาที่ในการนิเทศ กํากับ
ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนในฝนใหบรรลุวัตถุประสงค มีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กําหนด ในสวน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 921 โรงเรียน มาจากการคัดเลือกของผูปกครองและชุมชนของทุกอําเภอใน
ประเทศไทย โดยมีทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนดังกลาวตองยกระดับ
คุณภาพของตนเองอยางจริงจังตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนในฝนและตองรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ
ภายในระยะเวลา 1-3 ป จากผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบวา จากสภาพการดําเนินงานที่
ผานมาในชวงป พ.ศ. 2547-2550 การใชเวลาในการพัฒนาเพื่อรับรองการเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน
โรงเรียนใชเวลาแตกตางกันมาก คือ ตั้งแต 1-3 ป และบางโรงเรียนไมสามารถผานการรับรองไดทั้งนี้เนื่องจาก
โรงเรียนยังขาดการขับเคลื่อนกลยุทธสูการปฏิบัติ (นิวัตร นาคะเวช, 2554, หนา 1) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ((สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หนา 24) ที่พบวา
โรงเรียนตนแบบที่ผานการประเมินในชวงแรกสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางที่มีความพรอมสูงและ
ไดรับความรวมมือจากทุกฝาย โรงเรียนในฝนจํานวนหนึ่งไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนตนแบบกลุมนี้เขาใจวาจําเปนตอง
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ดําเนินการตามโรงเรียนตนแบบเพื่อใหผานการประเมิน ซึ่งมีความแตกตางจากโรงเรียนของตนอยางมาก โรงเรียน
ดังกลาวจึงตองใชความพยายามอยางสูงพรอมทั้งทรัพยากรอยางมากเพื่อใหผานการประเมิน นอกจากนั้นยังพบวาทีม
ที่ปรึกษาที่ประกอบดวยศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียนที่ผานการประเมินและผูที่เกี่ยวของ รวมกันใหคําแนะนําแนว
ทางการดําเนินงานที่แตกตางกัน จึงทําใหโรงเรียนเกิดความสับสนและดําเนินกิจกรรมไมสอดคลองกับศักยภาพและ
ความพรอมของโรงเรียน ผลตอเนื่องอีกประการหนึ่งที่พบไดคือ บางโรงเรียนที่ผานการประเมินไดรับรองโรงเรียนใน
ฝนแลวแตไมมีความยั่งยืนในคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบริหาร ครู และบุคลากรที่
เกี่ยวของขาดแนวทางในการบริหารจัดการและขาดความชัดเจนในการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับคูมือ
การประเมินเพื่อรับรองตนแบบโรงเรียนในฝน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,
2555, หนา 23 – 35) เสนอถึงจุดออนในการประเมิน ดังนี้ โรงเรียนใหความสําคัญตอกิจกรรมตอนรับมาก ทําใหเสีย
คาใชจายมากเกินความจําเปน โรงเรียนปดหองเรียนที่เรียนปกติหรือปดบางหองหรือถาเปดหองเรียนก็ไมสะอาด
บรรยากาศไมนาเรียน สื่ออุปกรณ เชน โทรทัศนชํารุดไมพรอมใช ทุกสาระกิจกรรมไมศึกษาเอกสารคูมือการประเมิน
โรงเรียนในฝน จึงบอกไมไดวากิจกรรมที่นําเสนอสอดคลองกับการประเมินดานใด ขอใดและมักเสนอความสามารถ
ของนักเรียนเพียงคนเดียวหรือบางกลุมที่ไดรางวัลจากการแขงขันเทานั้น ไมเสนอความสามารถหรือกิจกรรมที่สะทอน
คุณภาพนักเรียนสวนมาก ในดานคอมพิวเตอร การบริหารจัดการไมพรอมบริการ ครูไมพัฒนาดานการใช ICT เพื่อ
การจัดการเรียนการสอนและเพื่อการพัฒนาตนเอง ดานคณิตศาสตรจุดออนที่พบคือจํานวนนักเรียนสวนนอยที่
สามารถใชโปรแกรม GSP ที่โครงการสนับสนุน ดานวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรไมอยูในสภาพพรอมใช
งาน สื่ อ อุ ป กรณ บ างอย า งไม มี ร อ งรอยการใช การออกแบบกิ จ กรรมการทดลองไม ใ ช สื่ อ จากห อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตรรวมถึงอุปกรณที่ใชไมใชอุปกรณวิทยาศาสตร ดานภาษาอังกฤษและภาษาไทยนําเสนอความสามารถเด็ก
บางคน เนนเด็กที่ไปแขงขันและไดรับรางวัลเทานั้น ครูใชสื่อ ICT หรือโปรแกรมชวยสอนไมเปน ดานการสงเสริม
คุณภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนไมไดเรียนรูกระบวนการทํางาน ไมสามารถพัฒนาผลงานสูการมีรายได
กิจกรรมการเรียนรูไมตอเนื่องแตจัดในระยะสั้นเพื่อรับการประเมิน
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
เชียงราย เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนเพื่อใชในการเปนขอมูลในการสงเสริมการดําเนินงาน
โรงเรียนในฝนใหมีประสิทธิภาพ และทราบถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามโรงเรียนในฝนและสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการดําเนินงาน
โรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและผลที่
คาดหวังไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนในฝน

วัตถุประสงคการศึกษา
1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดการบริหารจัดการ
1. ความหมายของการบริหารจัดการ
2. แนวคิดทางการจัดการรวมสมัย
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาองคการ
1. ความหมายของการพัฒนาองคการ
2. ขั้นตอนการพัฒนาองคการ
3. เทคนิคที่ใชในการพัฒนาองคการ
4. การสรางองคการแหงการเรียนรู
ความเปนมาของโครงการโรงเรียนในฝน
1. ลักษณะของโครงการโรงเรียนในฝน
2. วัตถุประสงค
3. หลักการบริหาร
4. ทิศทางความสําเร็จ
5. วิสัยทัศน
6. พันธกิจ
7. การเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
8. กระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
9. งบประมาณและทรัพยากร
10. คุณสมบัติของนักเรียน
11. การขับเคลื่อนกลยุทธิ์สูการปฏิบัติ
12. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน

สภาพและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนในฝนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบ
การวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและสถิติที่ใช
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 41 คน ครู จํานวน 807 คน ของ
โรงเรียนในฝนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จํานวน 24 โรง รวมทั้งสิ้น
848 คน จากนั้นทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเปดตารางของ Krejcie และ Morgan ไดจํานวนกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 264 คน แลวเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของผูบริหารสถานศึกษาและครู
รวมทั้งสิ้น 264 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรียนในฝนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย แบง
ออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนรายการประกอบดวย เพศ
ตําแหนง อายุ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนในแตละขอคําถาม
โดยใชเปนแบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating scale) ตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Likert) (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551,
หนา 167) มีขอใหเลือกตอบ 5 ระดับ
5
หมายถึง
สภาพการบริหารจัดการอยูระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
สภาพการบริหารจัดการอยูระดับมาก
3
หมายถึง
สภาพการบริหารจัดการอยูระดับปานกลาง
2
หมายถึง
สภาพการบริหารจัดการอยูระดับนอย
1
หมายถึง
สภาพการบริหารจัดการอยูระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน
ตามแนวทางการประเมินโรงเรียนในฝนทั้ง 6 ดาน
การสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นมีขั้นตอนในการสรางดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการโรงเรียนในฝนเพื่อกําหนดกรอบของขอคําถาม
2. ศึกษาคนควาจากตําราเอกสารบทความและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของใหครอบคลุมเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสรางเครื่องมือ
3. สรางเครื่องมือตามขอบขายที่ศึกษาในขอ 1 และขอ 2
4. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จใหอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองพิจารณาแกไขและปรับปรุง
5. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดานการบริหารการศึกษาและมีประสบการณดานการประเมินโครงการ เพื่อ
พิจารณาความสอดคลองและความครอบคลุมของแบบสอบถามความคิดเห็นและพิจารณาตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางองคประกอบและปรับปรุงแกไข
มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
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ให
+1
คะแนน
เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยาม
ให
0
คะแนน
เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยาม
ให
-1
คะแนน
เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงตามนิยาม
จากการหาคาความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญ ไดคาเทากับ 0.67
6. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ที่อยูในโรงเรียนแม
จันวิทยาคม เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach is Alpha Coefficient) ไดหาคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98
7. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู วิ จั ย ติ ด ต อ ขอหนั ง สื อ จากวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเพื่ อ ขออนุ ญ าตเก็ บ ข อ มู ล กั บ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบริหารโรงเรียนและคณะครูกลุม
ตัวอยางในโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
3. ผูวิ จั ย จั ดเตรี ย มแบบสอบและนํ า ไปเก็ บ ขอ มู ล ที่ โ รงเรี ย นในฝ น สั งกั ด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลที่เปนผูบริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในฝน โดยผูวิจัยเปน
ผูดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองและสงทางไปรษณีย
การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิ ี่ใช
การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
แตละตอนมีดังนี้
ตอนที่ 1 ใชสถิติคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชเกณฑการวิเคราะหตามแบบวัด
ของลิเคิรท (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551, หนา 167) ดังนี้
4.50 - 5.00
หมายถึง สภาพการบริหารจัดการอยูระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49
หมายถึง สภาพการบริหารจัดการอยูระดับมาก
2.50 - 3.49
หมายถึง สภาพการบริหารจัดการอยูระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
หมายถึง สภาพการบริหารจัดการอยูระดับนอย
1.00 - 1.49
หมายถึง สภาพการบริหารจัดการอยูระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดหมวดหมูขอมูลและเรียงลําดับตาม
ความถี่ นําเสนอขอมูลที่มีความถี่มากที่สุด

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปไดดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน พบวา ในภาพรวมการบริหารจัดการอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย มากที่สุด คือ ดานคุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต รองลงมา คือ
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ดานคุณภาพการบริหารจัดการและดานคุณภาพการสงเสริมสุขภาพอนามัย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดาน
คุณภาพของแหลงเรียนรูและดานคุณภาพนักเรียน
1.1 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ดานคุณภาพนักเรียน พบวา ในภาพรวมมีการบริหาร
จัดการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการกําหนดแนว
ทางการบริหาร การสงเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีทักษะและความสามารถในการใชเครื่องมือเพื่อการแสวงหา
ความรู รองลงมาคือ โรงเรียนมีการสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณลักษณะของความเปนไทย ยิ้ม ไหว ทักทาย
สนทนาอยางมีสัมมาคารวะ และโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนมีบุคลิกลักษณะที่สะทอนใหเห็นถึงการไดรับการ
ปลูกฝงดานความรู คุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง อยางมีเหตุผล ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
โรงเรียนมีการสงเสริมการเรียนรูผานระบบ e-learning และสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
1.2 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ดานคุณภาพครู พบวา ในภาพรวมมีการบริหารจัดการ อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนสงเสริมใหครูดูแลชวยเหลือ แนะนํา
นักเรียนตามหลักการและแนวทางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการกําหนดทิศทางพัฒนา
คุณภาพครู โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะสงเสริมกระบวนการคิด–วิเคราะห สงเสริมการ
รักการอาน และโรงเรียนสงเสริมใหครูมีความกระตือรือรนในการทํางาน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะใหนักเรียนไดคนควาและเรียนรูจากการใช ICT สืบคน
ขอมูลจากสื่อหรือแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
1.3 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ดานคุณภาพของแหลงเรียนรู พบวา ในภาพรวมมีการ
บริหารจัดการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียน มีหองปฏิบัติการ
ที่สนับสนุนการเรียนรูรวมถึงมีรองรอยการใชและใชอยางคุมคา รองลงมาคือ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแหลง
เรียนรูอยางคุมคาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนมีหองเรียนปกติ แหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการ มีสื่อ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชมีความเหมาะสม ตรงตามจุดประสงคของหองหรือแหลงเรียนรูนั้นๆ ตามลําดับ สวนขอที่
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีมาตรการในการดูแลซอมบํารุงหองเรียนและมีแนวทางเพิ่มความสามารถในการ
บริการของแหลงเรียนรู
1.4 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ดานคุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต พบวา ใน
ภาพรวมมีการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียน
สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รองลงมา คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม การมีสวนรวมและสนับสนุนการปลูกฝงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดฝก
การบริหารจัดการอยางเปนระบบทุกกิจกรรม ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนสงเสริมและ
สนั บสนุ นใหนั ก เรี ยนพั ฒนาผลงานและดํ าเนิ นงานสู การมีร ายไดแ ละเผยแพร ผลงานหรื อวิ ธี การดํ า เนิ นงานจาก
กิจกรรมนั้น ๆ สูชุมชน
1.5 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ดานคุณภาพการสงเสริมสุขอนามัย พบวา ในภาพรวมมี
การบริหารจัดการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีผลงานดาน
ศิ ล ปะนาฏศิ ล ป ดนตรี กี ฬ า และหรื อ การรั ก ษาสุ ข ภาพอนามั ย ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ จากชุ ม ชนหรื อ จากหน ว ยงานที่
รับผิดชอบ รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรูดานการดูแลสุขภาพอนามัยสูบานและชุมชน และ
โรงเรียนมีการกําหนดคุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของผูดูแลและรับผิดชอบหองหรืองานพยาบาล ที่มีความรูความ
เขาใจในการพยาบาลเบื้องตนหรืองานอนามัยโรงเรียนเปนอยางดี ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
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โรงเรี ย นมี ก ารส ง เสริ ม การรั ก ษาสุ ข ภาพอนามั ย ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ จากชุ ม ชนหรื อ จากหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด า น
สาธารณสุข
1.6 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ดานคุณภาพการบริหารจัดการ พบวา ในภาพรวมมีการ
บริหารจัดการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีผลงานที่
ปรากฏอย างเป นรู ปธรรม โดยมีจํ านวนนัก เรีย นเพิ่ม ขึ้น และไดรับการสนับ สนุ นจากชุม ชนมากขึ้น รองลงมา คื อ
โรงเรียนมีผูบริหารที่เปนผูนําทางวิชาการ และโรงเรียนมีผลงานเปนที่ยอมรับจากโรงเรียนอื่นโดยเปนแหลงศึกษาดูงาน
มีผลงานที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติทั้งผลงานในภาพรวมของโรงเรียนและของบุคลากร ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการผานระบบ ICT ในการสนับสนุนการบริหารจัดการอยาง
คุมคา
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ในแตละดาน พบวา
2.1 ดานคุณภาพนักเรียน แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก การสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะที่หลากหลาย การกระตุนใหนักเรียนมีความอยากรูอยากเห็น ใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ และการพัฒนา
และสงเสริมนักเรียนในดานทักษะการคิดวิเคราะหและจิตสาธารณะ
2.2 ดานคุณภาพครู แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก พัฒนาและสงเสริมใหครูใชระบบ
สารสนเทศหรือ ICT ในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหครูสรางสื่อและนวัตกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติ
จริง และ สงเสริมใหครูไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาตามความถนัดของตนเอง
2.3 ดานคุณภาพของแหลงเรียนรู แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก สงเสริมพัฒนา
แหลงเรียนรูในและนอกหองเรียนที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน จัดแหลงเรียนรูใหเพียงพอตอความตองการของ
นักเรียนและหลากหลาย และสงเสริมการเรียนแบบโครงงานบูรณาการแหลงเรียนรู
2.4 ดานคุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก
สงเสริมพัฒนาทักษะการดํารงชีพมากกวาวิชาการ ควรมีบุคคลภายนอกที่มีความสามารถมาใหความรูแกนักเรียน
และ สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจและเปนอาชีพได
2.5 ดานคุณภาพการสงเสริมสุขภาพอนามัย แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก สงเสริม
สุขอนามัยของนักเรียน ใหความรูนักเรียนเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน และ สงเสริมการออกกําลังกาย กีฬา
สุขอนามัย
2.6 ดานคุณภาพการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารควรมี
วิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการและบริหารจัดการที่ดี ผูบริหารควรมีการจัดโครงสรางและระบบการประกัน
คุณภาพครบทั้ง 8 ประการอยางเครงครัด และ ผูบริหารควรจัดหาปจจัยภายนอกมาสนับสนุนโรงเรียน

สรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาสภาพและแนวทางการพั ฒ นาการบริห ารจั ดการโรงเรี ยนในฝ นของสถานศึ กษาสัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวามีประเด็นที่นาสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล
ดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน พบวา ในภาพรวมมีการบริหารจัดการอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานคุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งสอดคลอง
กั บ (รายงานการวิ จั ย ประเมิ น ผลการดํ า เดิ น งานโรงเรี ย นในฝ น สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
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กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 6-7) กลาววา โรงเรียนในฝนจะตองผลิตเด็กใหเปนคนที่ใฝรู เรียนเปน สามารถ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง รูจักคิดวิเคราะห มีทักษะในการดํารงชีวิต สรางงาน สรางอาชีพได พนวงจรความ
ยากจน เปนคนดี อยูอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนไทยและกาวไกลสูสากล และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดานนักเรียน
ที่วา นักเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม มั่นใจในตนเองและกลาแสดงออก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (วิวัฒน
สารเนตร, 2554, หนา 109) กลาวถึงแนวทางการพัฒนาโดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดและสงเสริมนักเรียนให
มีความสามารถในการสรางงาน สรางอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ (รายงานผลการวิเคราะหงานวิจัยโครงการโรงเรียนใน
ฝน, 2552, หนา 17 ) ไดกลาวถึงตัวชี้วัดความสําเร็จวานักเรียนมีทักษะชีวิต มั่นใจในตนเองโดยมีความสามารถเชิง
บูรณาการในการนําหลักการ แนวคิด ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม เชื่อมประสานกับการดํารงชีวิต อยางมั่นใจในตนเอง
มีกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุม ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการอยางตอเนื่องครบวงจร สามารถอธิบายขั้นตอนการ
บริหารจัดการ ตนทุน กําไร การแกปญหา เชนสหกรณรานคา บริษัทจําลอง ธนาคารโรงเรียน มีความถนัดเฉพาะดาน
เชน ดนตรี กีฬา นาฏศิลป จนเปนที่ยอมรับ ไดรับการประกาศเกียรติคุในระดับโรงเรียน ระดับทองถิ่น ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (ศราวุธ บัวผัน, 2555, หนา 164-165) กลาววา ครูสงเสริมนักเรียนได
ปฏิบัติตามเปาหมายของกิจกรรมที่กําหนดดวยการปฏิบัติจริง เรียนรูการบริหารกิจกรรมอยางเปนระบบ สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม การมีสวนรวมและสนับสนุนการปลูกฝงเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนไดเรียนรูการทํางานจากมือ
อาชีพเฉพาะ กิจกรรมดนตรีไทย/สากล,กิจกรรมหัตถกรรมพื้นบาน การสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรม ครูที่ปรึกษานักเรียน มีความรู ความเขาใจในกิจกรรมที่กําหนด มีการสนับสนุนการจัดการเรียนรูของกลุม
สาระ การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลงานดําเนินงานสูการมีรายได มีการสนับสนุนการใช
ระบบ ICT เพื่อใชในการเรียนรูในแตละกิจกรรม ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัย (นิวัตร นาคะเวช, 2554, หนา 216) กลาว
วา ปจจัยที่สําคัญสูการเปนโรงเรียนในฝนที่ยั่งยืน คุณภาพการบริหารจัดการเปนปจจัยหลัก โดยมีรูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนในฝน ซึ่งมีหลักการบริหารจัดการ 4 หลักการ คือ หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม การบริหารโรงเรียนเปนฐานและการกําหนดผลสําเร็จอยางสมดุล ทั้งนี้เนื่องจากหลักการ
บริ ห ารจั ด การบ า นเมื อ งที่ ดี เป น หลั ก การที่ นํ า มาใช ใ นการบริ ห ารงานที่ ช ว ยส ง เสริ ม องค ก ารให มี ศั ก ยภาพ
มีประสิทธิภาพ ชวยทําใหบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ ศรัทธาและเชื่อมั่นในองคการนั้นๆ ซึ่งเปนความคาดหวังของ
โรงเรียนในผันที่ตองการความรวมมือของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ ในสวนของหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เปน
หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการใหภาคีเครือขายทุก
ภาคสวนไดมีสวนรวมในการบริการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1-2) จากการศึกษาวิเคราะห
เอกสาร ยังพบวาโรงเรียนในฝนตองมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการของตนเอง จึงควรนํารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเปนฐานมาใชในการบริหารจัดการ ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย (วิวัฒน สารเนตร, 2554, หนา 109) กลาววา
องคประกอบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลโรงเรียนในฝน โดยประกอบดวย ดาน
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานแผนพัฒนาระบบภาคีเครือขายอุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษา
ดานแผนพัฒนาระบบบริหารและการาจัดการ ดานแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูและ
ดานแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งขัดแยงกับ (รสสุคนธ ถิ่นทวี, 2555, หนา 68-69)
กลาววา สภาพการบริหารจัดการดานคุณภาพผูเรียนมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสถานศึกษาผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง โดยสถานศึกษาสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและ
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ตอเนื่อง สงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความตองการ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตน
สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคและปฏิบัติตนเปนคน
ดีของสังคม สงเสริมใหผูเรียนแสดงออกดานความรู ความสามารถ ตามศักยภาพของแตละบุคคลและนักเรียนมี
ความสุข สนุกสนานในการรวมกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย (วัฒนา วรรณทอง, 2556, หนา 147) กลาว
วา สภาพการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนพบวาอยูในระดับปานกลางทั้งหมด ซึ่งดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานคุณภาพผูเรียน ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย (เพียงประภา วรรณทอง, 2556, หนา 84) กลาววา
สภาพการดําเนินงานโรงเรียนในฝนดานครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูในระดับมากที่สุด โดยผูบริหารมีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี และเปนผูที่เห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให
บุคลากรใหไดรับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และสนับสนุนในการศึกษาตอ เพื่อพัฒนาตนเองใหเปนคนมีความรู
ความสามารถทางวิชาชีพและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สวนครูจะตองมีการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูที่ไดจากการศึกษา ตัวอยาง ผลงานและวิธีการจัดการเรียนรูที่ดี ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย (นุจิฬา ฤทธิ์
กระจาย, 2558, หนา 78) กลาววาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในฝนที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือดานกระบวนการ
ดําเนินงาน โดยโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดีโดยใชโรงเรียนเปนฐานและบริหารระบบแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และ
(อัมพร จันทรมณี, 2557, หนา 91) กลาววาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือระบบ
บริหารและการจัดการ โดยโรงเรียนมีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานที่เกิดจากการมีสวนรวม และโรงเรียนไดรับการ
นิเทศจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนตามแนวทางการประเมินโรงเรียนในฝน พบวามี
ประเด็นที่นาสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
ดานคุณภาพของแหลงเรียนรูมีแนวทางการพัฒนาโดยการสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียนที่
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (สกล สัตยธรรม, 2555, หนา 71) แนวทางการพัฒนา แหลง
เรียนรูโดยการจัดโครงการหองสมุดมีชีวิต มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือที่นักเรียนสนใจ จัด
กิจกรรมรักการอานและมอบรางวัลใหกับสุดยอดนักอาน การประกวดการอานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จัดใหมี
หองสมุดเคลื่อนที่และมุมความรูกลุมสาระการเรียนรูเพื่อกระจายแหลงเรียนรูใหครอบคลุมและสะดวกตอผูเรียนใน
การใชบริการและจัดทําโครงการศูนยบริการขอมูลและสารสนเทศในสถานที่ตางๆ เพื่อใหนักเรียนสืบคนขอมูลพรอม
บริการปริ้นเอาทขอมูลที่ตองการ สงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรูที่ทันสมัยเพียงพอตอความตองการและอํานวยความ
สะดวกในการใชบริการ มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อใหนักเรียนรวมกิจกรรมดวย
ความสมัครใจ และสอดคลองกับงานวิจัย (วิวัฒน สารเนตร, 2554, หนา 110) กลาวถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
แหลงเรียนรูโดยจัดตั้งแหลงเรียนรูในโรงเรียน เชน สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองสมุด
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อดิจิตอล เชน E-learning, E-library และ E-book
จัดบริการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกชุมชนและพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนเพื่อเปนแหลงเรียนรู
และเผยแพร ต อ สาธารณชน มี ก ารพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม แหล ง เรี ย นรู แ ละสามารถใช ป ระโยชน ไ ด อ ย า งคุ ม ค า ซึ่ ง
สอดคลองกับ (รายงานผลการวิเคราะหงานวิจัยโครงการโรงเรียนในฝน, 2552, หนา 23-24 ) ไดกลาวถึงตัวชี้วัด
ความสํา เร็จดานแหลงเรี ยนรูโดยครูตองดู แลเครื่อ งมือ/อุป กรณตางๆ ใหอยู ในสภาพสมบูรณพ รอมใชง านและมี
รองรอยการใช หองสมุดเปดใหบริการเต็มเวลาและนอกเวลาเรียน มีการพัฒนาสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและใช
ประโยชนอ ย างคุม คา ใช แหลง เรี ยนรู ในโรงเรีย นเป นแหล งข อ มูล กระตุน ใหคิ ดคํ าตอบ ฝก การคิ ดวิ เคราะห คิ ด
แกปญหา เชน สวนพฤกษศาสตร อุทยานเรียนรูตามกลุมสาระ แหลงสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต หมากรุก หมาก
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ฮอส หมากลอม scrabble ตลอดจนเกมสการศึกษาตาง ๆ ใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียนในการศึกษาหาความรูหรือฝก
ประสบการณชีวิต เชน ระบบนิเวศ เกษตรทฤษฎีใหม การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในวิถีชีวิต ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัย (พรจุฬา จันทรงาม, 2554, หนา 66) กลาววาแนวทางการพัฒนาดานคุณภาพแหลงเรียนรู โดยการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและบุคลากรเพื่อใหสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การบริหารจัดการทั้งระบบในโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัย (ศราวุธ บัวผัน, 2556, หนา 167) กลาววาแนวทางการ
พัฒนาโดยสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน มีการจัดหองเรียนและหองปฏิบัติการ
เพียงพอตอการเรียนการสอน มีคอมพิวเตอรเพียงพอตอการใชในการสืบคนขอมูลสําหรับครูและนักเรียน มีมาตรการ
ในการดูแลอาคารสถานที่ ซอมบํารุงทั้งหองเรียนและหองปฏิบัติการ มีหองสมุดที่พรอมใชบริการ มีความกวางขวาง
บรรยากาศเชิญชวนนาใช และหองสมุดมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ เชน กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมวัน
หองสมุด บริเวณสถานศึกษามีความรมรื่น นาอยู มีระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพหองเรียนมีการตกแตงใหนาอยูนาใช
และหองสมุดมีสื่อสิ่งพิมพที่หลากหลายและมีเครื่องนับจํานวนผูใชบริการหองสมุด สอดคลองกับงานวิจัย (นุจิฬา
ฤทธิ์กระจาย, 2558, หนา 80) กลาวถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝนดานแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียนที่
หลากหลาย โดยจัดทําแผนพัฒนาแหลงเรียนรูใหสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม สรางความเขาใจกับบุคคลทุกๆ
ฝายในโรงเรียนและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขายผูปกครอง เพื่อสราง
ความตระหนักและเห็นความสําคัญ มีสวนรวมในการพัฒนาและใชแหลงการเรียนรู มีการประชาสัมพันธโครงการ
พัฒนาและใชแหลงเรียนรู เพื่อใหครูอาจารย นักเรียน ผูปกครอง คระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
ผูเกี่ยวของมีความเขาใจตรงกัน เกิดความรวมมือในการสนับสนุน ชวยเหลือ เพื่อใหแหลงการเรียนรูเกิดประโยชนตอ
ผูเรีย นอยา งมี ประสิ ทธิ ภาพและคุม คา จัด ทํา ขอ ตกลงการใหค วามร วมมือ ในการใช แหลง เรี ยนรูรวมกัน ระหว า ง
สถานศึกษากับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ สนับสนุนและระดมสรรพกําลังจากผูเกี่ยวของทุกฝายในการรวบรวม
และพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลาย กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนา
และใชแหลงเรียนรู อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพและคุมคา ทั้งนี้ขัดแยงกับงานวิจัย (เพียงประภา วรรณทอง,
2556, หนา 86) กลาววาแนวทางที่ควรพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนประเด็นที่สําคัญ คือดานระบบบริหาร
และการจั ดการ จะตอ งมี การสนั บสนุน ส งเสริ ม ให มีก ารใชเทคโนโลยี เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา ปรั บปรุ ง
บรรยากาศและองคประกอบที่เอื้อตอการเรียนรู สนับสนุนสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน จะตองมีการระดมทุน
ดานระบบบริหารและการจัดการ โรงเรียนจะตองกําหนดนโยบายและวิสัยทัศนสอดคลองกับเจตนารมณและทิศทาง
โรงเรี ย นในฝ น มี แ ผนกลยุ ท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กิ ด จากการมี ส ว นร ว มและการยอมรั บ ของผู เ กี่ ย วข อ ง มี
กระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา มีการจัดวางโครงสราง ระบบการบริหารจัดการที่ดี จะตอง
กระจายอํานาจการมีสวนรวมรับผิดชอบ ตลอดจนมีการ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานที่เนนการปรับปรุง
พัฒนา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยนี้มีขอเสนอแนะตอ การบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ที่สําคัญดังนี้
1. โรงเรี ยนควรมีก ารส งเสริม การเรี ยนรูผา นระบบ e-learning และสืบค นข อมูล จากแหลง เรีย นรู ที่
หลากหลายและสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะที่หลากหลาย
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2. โรงเรียนควรมีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะใหนักเรียนไดคนควาและเรียนรู
จากการใช ICT สืบคนขอมูลจากสื่อหรือแหลงเรียนรูที่หลากหลายและพัฒนาสงเสริมใหครูใชระบบสารสนเทศหรือ
ICT ในการจัดการเรียนการสอน
3. โรงเรียนควรมีมาตรการในการดูแลซอมบํารุงหองเรียนและมีแนวทางเพิ่มความสามารถในการบริการ
ของแหลงเรียนรู และสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียนที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
4. โรงเรียนควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนพัฒนาผลงานและดําเนินงานสูการมีรายไดและ
เผยแพร ผลงานหรือวิ ธีการดํา เนิน งานจากกิจกรรมนั้น ๆ สู ชุมชนและสง เสริ มพัฒ นาทั กษะการดํารงชีพ มากกว า
วิชาการ
5. โรงเรียนควรมีการสงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยที่เปนที่ยอมรับจากชุมชนหรือจากหนวยงานที่
รับผิดชอบดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขอนามัยของนักเรียน
6. ผูบริหารควรมีความสามารถในการบริหารจัดการผานระบบ ICT ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
อยางคุมคา ควรมีวิสัยทัศน เปนผูนําทางวิชาการและบริหารจัดการที่ดี
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาสภาพการบริหารจัดการโครงการเรียนโรงเรียนในฝนสูมาตรฐานสากล
2. ควรศึกษาโครงการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในฝน
3. ควรศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การโครงการโรงเรี ย นในฝ น เพื่ อ เข า สู ก ารรั บ รองเป น โรงเรี ย นในฝ น สู
มาตรฐานสากล
4. สําหรับการเก็บขอมูลควรใชการสัมภาษณ เพราะจะไดทราบขอมูลในเชิงลึกและไดรายละเอียดในแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียนในฝนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาในการใหคําแนะนําปรับปรุงจาก
ดร.โสภา อํานวยรัตน อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งกรุณาเอาใจใส ใหกําลังใจใหคําแนะนําปรึกษาและติดตามความกาวหนา
ของการศึกษาอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูศึกษาคนควา
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาส นี้
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) จังหวัด
เชียงราย นายฐกฤต นวลคํามา ผูอํานวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และดร.ธิดาวัลย อุนกอง
อาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการชี้แนะ ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม
ในครั้งนี้ จนทําใหการศึกษาสําเร็จไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารและครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 36 จังหวัด
เชียงราย ที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณพอ คุณแม พี่นอง ที่เปนกําลังใจใหและขอขอบคุณตลอดจน เพื่อนๆ ที่คอยให
คําปรึกษาตลอดมา ขอขอบพระคุณบูรพคณาจารย ทุกๆ ทาน ที่คอยใหความชวยเหลือและความเอาใจใสดวยดี
ตลอดมา ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้
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สภาพและแนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
Studying of the Condition and Developed Guidelines for the Internal
Supervision System under Schools in Mae Suay district, Chiangrai
Educational Services Area Office 2
เมธาสิทธิ์ จักรสุวรรณ 1* และ น้ําฝน กันมา2
9

Metasit Jaksuwan1* and Namfon Gunma2
บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสภาพระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2 และเพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ประชากรประกอบดวย ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 286 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา และแบบปลายเปด นํ าข อมู ลที่ ได มาวิเคราะหโ ดยใช คา สถิ ติรอยละ ค าเฉลี่ ย และค าส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาสภาพระบบการนิเทศภายใน ซึ่งใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของ เดมมิ่ง (Demming Cycle)
5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการ การวางแผนกําหนดทางเลือก การสรางสื่อและ
เครื่องมือการปฏิบัติการนิเทศภายใน การประเมินผลและรายงานผลพบวา มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน
แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ทั้ง 5 ขั้นตอน พบวา ควรใหมีการสอบถามสภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครู ครูควรมีสวนรวมในการางแผนและการนิเทศการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการนิเทศควร
สอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ควรมีการสรุปผลการนิเทศภายในทุกครั้งที่ดําเนินการ
คําสําคัญ: ระบบการนิเทศภายใน
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Abstract
The purposes of this study aimed to investigate the condition and developed guidelines for the internal
supervision system under schools in Mae Suay district, Chiangrai Educational Services Area Office 2. The
population used were 286 directors and teachers. The instrument drawn for this study was a questionnaire
which consisted of rating scale and opened form. The data was systematically analyzed by using percentage,
mean, and standard deviation.
The results of the internal supervision conditions analyzed by Demming Cycle as follows; current
conditions, needed problems, choice planning, materials and instruments creating, internal supervision, evaluation
and reporting were done the most.
The developed guidelines for the internal supervision system in schools which based on Demming Cycle
found teachers’ teaching and learning conditions should be queried. Next, teachers should participate in the
process of planning and educational supervision. Besides, the supervision instruments should be in accord with
teachers’ teaching and learning conditions. Finally, the internal supervision should be always concluded when the
processes were finished.
Keywords: Supervision System

บทนํา
เพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษามี ค วามเข ม แข็ ง ในการบริ ห ารและการจั ด การเรี ย นการสอนได อ ย า งมี คุ ณ ภาพได
มาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปนฐานสงผลใหผูเรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู
ตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของการศึ ก ษา การจั ด การนิ เทศการศึ ก ษาแต เดิ ม ถือ ว า เป น หน า ที่ โ ดยตรงของ
ศึกษานิเทศก ซึ่งเปนบุคคลภายนอก จึงพบปญหาวา การนิเทศการศึกษาโดยศึกษานิเทศกนั้น ไมไดผลตามเปาหมายที่
วางไวเทาที่ควร เนื่องจากอุปสรรคในการทํางาน ไดแก ระยะทาง เวลา ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียน รวมไป
ถึงขอจํากัดดานงบประมาณ จึงทําใหการนิเทศอยางสม่ําเสมอไมไดตามเปาหมายที่วางไว ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา จึงจําเปนตองมีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนใหเปนระบบเพื่อ
เพิ่มคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น (จักรกฤษ สมศิลา 2557. อางอิงใน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3. 2555 หนา 5)
จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวขางตน จะเห็นวาการนิเทศการศึกษา มีความสําคัญตอคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาเปนอยางยิ่งในฐานะที่ผูวิจัยมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา จึงตระหนักถึงความสําคัญของ
การนิเทศการศึกษา เพื่อใหการดําเนินการ จัด
การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงสนใจที่จะศึกษาระดับสภาพ และแนวทางการพัฒนาระบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อันจะกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการ
2. การวางแผนและกําหนดทางเลือก
3. การสรางสื่อและเครื่องมือ
4. การปฏิบัติการนิเทศภายใน
5. การประเมินผลและรายงานผล

1. สภาพระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
โดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของ
เดมมิ่ง (Demming Cycle)
2. แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 14 โรงเรียน จําแนกเปน
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 21 คน ครูผูสอนจํานวน 265 คน รวมทั้งสิ้น 286 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นโดยใชแนวทางตามระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ การวางแผนและกําหนดทางเลือก การ
สรางสื่อและเครื่องมือการปฏิบัติการนิเทศภายใน การประเมินผลและรายงานผลโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอแม สรวยสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 2 จํานวน 14 โรงเรีย น โดย
แบบสอบถามแบงออกเปน
3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบแบบตรวจสอบรายการ (Chick List)
ตอนที่ 2 สภาพระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาความ
ตองการ การวางแผนกําหนดทางเลือก การสรางสื่อและเครื่องมือ การปฏิบัติการนิเทศภายใน การประเมินผลและ
รายงานผล เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ที่มีความเที่ยงตรง ซึ่งผาน
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 ทุกขอ
ตอนที่ 3 แนวทางในการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended)
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนครูผูสอน คิดเปนรอยละ 90.21 ผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียน คิดเปนรอยละ 6.30 มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.66 รองลงมาคือ 31–40 ป คิดเปนรอยละ 25.17 สวนใหญมี
ประสบการณในการทํางาน 16–20 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 32.17 รองลงมาคือ 11–15 ป คิดเปนรอยละ 24.83
และสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 63.29รองลงมาคือปริญญาโทหรือเทียบเทาคิดเปน
รอยละ 33.21
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับสภาพระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2 ทั้ง 5 ดาน สรุปไดดังนี้
1. ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพ
ของเดมมิ่ ง (DemmingCycle) โดยเฉลี่ ย การปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ มาก ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
กระบวนการตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) กิจกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการนําผลการตรวจสอบ
ระบบการนิเทศภายในเพื่อนําไปใชกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
2. ดานการวางแผนและกําหนดทางเลือก ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง
(Demming Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนการนิเทศ
ภายใน (Plan) กิจกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการประชุมคณะครูเพื่อวิเคราะหปญหาและวางแผนเกี่ยวกับ
ระบบการนิเทศภายใน มีการวางแผนการจัดเตรียมชั้นเรียน และมีการวางแผนรูปแบบการนิเทศภายในโดยใชรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย
3. ดานการสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายใน ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของ
เดมมิ่ง (DemmingCycle) โดยเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ กระบวนการ
ตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) กิจกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการประเมินใชงบประมาณอยางคุมคา
เกิดประโยชนสูงสุด มีการนําผลสรุปการใชงบประมาณ มีการสรุปผลการใชสื่ออุปกรณ และมีการนําผลการประเมิน
การใชสื่ออุปกรณ มาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสื่อ เครื่องมือในการนิเทศครั้งตอไป
4. ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Demming
Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) กิจกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก
ไดแก มีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน และมีการมอบหมายหนาที่ใหกับบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพ
ของเดมมิ่ง (Demming Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) กิจกรรมที่
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานตามขอบขายงานนิเทศภายในของสถานศึกษา
6. ภาพรวมแลวครูผูสอนเห็นวาระดับสภาพระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อ
พิจารณากระบวนการแตละดาน พบวาการปฏิบัติสูงสุดในกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เรียงตามลําดับของแตละดาน
ดังนี้
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ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตอ งการ ไดแก กระบวนการตัดสิน ใจการนิเทศภายใน
(Action) การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) การปฏิบัติการนิเทศภายใน (Do) และการตรวจสอบการนิเทศภายใน
(Check) ตามลําดับ
ด า นการวางแผนและกํ า หนดทางเลื อ ก ได แ ก ด า นกระบวนการวางแผนการนิ เทศภายใน (Plan)
กระบวนการตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) การปฏิบัติการนิเทศภายใน (Do) และการตรวจสอบการนิเทศภายใน
(Check) ตามลําดับ
ดานการสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายใน ไดแก กระบวนการตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) การ
ปฏิ บั ติ ก ารนิ เทศภายใน (Do) การวางแผนการนิ เทศภายใน (Plan) และการตรวจสอบการนิ เทศภายใน (Check)
ตามลําดับ
ดานการปฏิบัติ การนิเทศภายใน ได แก การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) การทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานและนํามาแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นเพื่อนําไปสูกระบวนการตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) การตรวจสอบ
การนิเทศภายใน (Check) และการปฏิบัติการนิเทศภายใน (Do) ตามลําดับ
ดานการประเมิ นผลและรายงานผลการนิเทศภายใน ไดแ ก การวางแผนการนิ เทศภายใน (Plan) การ
ตรวจสอบการนิเทศภายใน (Check) กระบวนการตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) และการปฏิบัติการนิเทศภายใน
(Do) ตามลําดับ แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 พบวา
1. แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการการ
นิเทศภายใน มีประเด็นสําคัญดังนี้ ควรใหมีการสอบถามสภาพการจัดการเรียนรูการสอนของครู สงเสริมใหครูได
วิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเองอยูเสมอ ควรมีการสอบถามความตองการของครูและผูที่
เกี่ยวของในดานการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ควรมีการรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศในดานความตองการ
ของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ดานการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน มี
ประเด็นสําคัญดังนี้ ครูควรมีสวนรวมในการวางแผนและการนิเทศการศึกษา ควรมีการนําขอมูลสภาพปญหาของการ
จัดการเรียนรูมาวิเคราะหเพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา เปดโอกาสใหครูไดเลือกวิธีการนิเทศกันเอง ควรมี
การกําหนดแผนการนิเทศกันเอง ควรมีการกําหนดแผนการนิเทศภายในไวในแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
3. แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ดานการสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายใน มีประเด็น
สําคัญ ดังนี้ เครื่องมือที่ใชในการนิเทศควรสอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู สื่อเครื่องมือนิเทศควร
มีความหลากหลาย เปดโอกาสใหครูไดสรางและพัฒนาเครื่องมือการนิเทศดวยตนเองสื่อและเครื่องมือการนิเทศ
การศึกษา ควรมีรายละเอียดของรายการตรวจสอบที่เขาใจงายและสามารถนําปฏิบัติไดจริง
4. แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาควรมีสวนรวมในการดําเนินการนิเทศภายใน การดําเนินการนิเทศภายในควรมีการกําหนด
เปนปฏิทินไวอยางชัดเจน รูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษาควรมีรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพ
บริบทของสถานศึกษา ควรเปดโอกาสใหผูปกครองชุมชนไดมีสวนรวมในการดําเนินการนิเทศภายใน
5. แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ดานการประเมินและรายงานผล มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ ควรมี
สรุปผลการนิเทศภายในทุกครั้งที่ดําเนินการ แจงผลการสรุปและขอมูลจากการนิเทศใหกับบุคลากรและผูเกี่ยวของ
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ไดรับทราบ เปดโอกาสใหครูไดรวมดําเนินการในการสรุปผลการนิเทศภายใน ควรมีการจัดทํารายงานผลการนเทศ
ภายแจงใหกับหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของไดรับทราบ

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจร
คุณภาพของ
เดมมิ่ง (Deming Cycle) ผูศึกษามีประเด็นอภิปรายดังนี้
1. ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพ
ของเดมมิ่ง (Demming Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก พบวาขั้นตอนการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
กระบวนการตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) กิจกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการนําผลการตรวจสอบ
ระบบการนิเทศภายในเพื่อนําไปใชกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สวนแนวทางการ
พัฒนาดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ คือ ควรใหมีดําเนินการสอบถามสภาพการจัดการ
เรียนรูการสอนของครู และสงเสริมใหครูไดวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กับจันทรเพ็ญ ศรีกันหา (2550, 124) ไดกลาวไววา ควรมีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
โรงเรียน ควรดําเนินการอยางจริงจังและเชิญวิทยากรที่มีประสบการณมาถายทอดความรูและเทคนิคตาง ๆ และยัง
สอดคลองกับศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาวไววา การดําเนินงานนิเทศภายในควรสอบถามความตองการ
การนิเทศจากครูผูสอน ควรเปดโอกาสใหครูผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการ
นิเทศ
2. ดานการวางแผนและกําหนดทางเลือก ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง
(Demming Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนการนิเทศ
ภายใน (Plan) กิจกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการประชุมคณะครูเพื่อวิเคราะหปญหาและวางแผนเกี่ยวกับ
ระบบการนิเทศภายใน มีการวางแผนการจัดเตรียมชั้นเรียน และมีการวางแผนรูปแบบการนิเทศภายในโดยใชรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย สวนแนวทางการพัฒนาดานการวางแผนและกําหนดทางเลือก คือ ครูควรมีสวนรวมในการ
วางแผนและการนิเทศการศึกษา ควรมีการนําขอมูลสภาพปญหาของการจัดการเรียนรูมาวิเคราะหเพื่อกําหนด
ทางเลือกในการแกไขปญหา ซึ่งสอดคลองกับ นาฏยา ธรรมกิจวัฒน (2552, หนา 99) ไดกลาวไววา การพัฒนาระบบ
การนิเทศภายในใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ควรจะพัฒนาที่บุคลากรที่เกี่ยวของเปนอันดับแรก โดยใหทุกคนไดรับ
ความรูจากการประชุมปฏิบัติการหรือการศึกษาจากเอกสารคูมือการนิเทศภายใน และเปดโอกาสใหทุกคนเขามามี
สวนในทุกขั้นตอนดวยความเต็มใจ
3. ดานการสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายใน ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของ
เดมมิ่ง (Demming Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ กระบวนการ
ตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) กิจกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการประเมินใชงบประมาณอยางคุมคา
เกิดประโยชนสูงสุด มีการนําผลสรุปการใช สวนแนวทางการพัฒนาดานการสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายใน
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คือ เครื่องมือที่ใชในการนิเทศควรสอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อเครื่องมือนิเทศควรมีความ
หลากหลาย โดยเปดโอกาสใหครูไดสรางและพัฒนาเครื่องมือการนิเทศดวยตนเอง สอดคลองกับรุจิรา มวงพลับ
(2553, หนา 70) ไดกลาวไววา ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนในเรื่องวัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ ที่จะ
ชวยใหการนิเทศภายในเปนไปอยางมีประสิทธิผล และยังสอดคลองกับสมคิด หารินไสล (2550, หนา 106) ไดกลาวไว
วา จากผลการวิจัย พบวา ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
ดานการสรา งสื่อและเครื่องมื อ ควรมีการศึกษาหาความรู โดยการเข ารวมอบรมสัมมนาเพื่อ นําความรูม าสรา ง
เครื่องมือสําหรับการดําเนินการนิเทศภายในใหมีคุณภาพอยูในระดับมาก ถึงมากที่สุด
4. ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Demming
Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) กิจกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก
ไดแก มีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน และมีการมอบหมายหนาที่ใหกับบุคลากรตามความเหมาะสม สวน
แนวทางการพัฒ นาดานการปฏิบัติก ารนิเทศภายใน

คือ ครูแ ละบุคลากรทางการศึ กษาควรมี สว นร วมในการ

ดําเนินการนิเทศภายใน การดําเนินการนิเทศภายในควรมีการกําหนดเปนปฏิทินไวอยางชัดเจน รูปแบบของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาควรมีรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับโสภณ
พลสมบัติ (2551, หนา 89) ไดกลาวไววา ควรกําหนดรูปแบบวิธีการนิเทศติดตามใหชัดเจนสอดคลองกับลักษณะงาน
และตัวบุคคล และยังสอดคลองกับกัลยา เวียงนนท (2556, หนา 106) ไดกลาวไววา ชุมชนและสวนราชการอื่น ควร
ใหความสนใจในการดูแล ชวยเหลือการปฏิบัติงานนิเทศภายในและใหความรวมมือกับโรงเรียน หากโรงเรียนมีการจัด
กิกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน
5. ดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพ
ของ เดมมิ่ง (DemmingCycle) โดยเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) กิจกรรม
ที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานตามขอบขายงานนิเทศภายในของสถานศึกษา สวน
แนวทางการพัฒนาดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน คือ ควรมีสรุปผลการนิเทศภายในทุกครั้งที่
ดําเนินการ แจงผลการสรุปและขอมูลจากการนิเทศใหกับบุคลากรและผูเกี่ยวของไดรับทราบ สอดคลองกับนิรุท เตจะ
(2554, หนา 160) ไดกลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนและผูเกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียนควรติดตามประเมินผล
การนิเทศภายในโรงเรียนทุกระยะ เชน กอนการนิเทศ หลังการนิเทศและสรุปผลการดําเนินการเพื่อเปนแนวทางใน
การนิเทศภายในตอไป
6. ภาพรวมของสภาพระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2 ผูบริหารและครูผูสอนเห็นวา ระบบการนิเทศภายใน มีการ
ปฏิบัติในระดับมาก คือ ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการการ
นิเทศภายใน ดานการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน ดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ
ภายใน และดานการสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายใน
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ขอเสนอแนะ
1. ควรสงเสริมใหครูไดพัฒนาความรูและทักษะดานการนิเทศภายใน โดยมุงเนนใหสามารถสรางสื่อและ
เครื่องมือนิเทศไดดวยตนเอง
2. ผูบริหารและครูควรมีการรวมกันวางแผนและกําหนดปฏิทินในการนิเทศภายในใหมีความตอเนื่อง และ
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ควรมีการประสานงานกันตนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหรับทราบสภาพปญหาและเห็น
ความสําคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา
4. ผูบริหารควรกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาอยางใกลชิด เพื่อจะไดรับทราบถึง
สภาพปญหา ความตองการ และแนวทางในการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา
5. ควรมีรูปแบบที่หลากหลายในการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา เหมาะสมกับสภาพการเรียนการ
สอนและควรมีการสรุปผลการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาทั้งระหวางและหลังการปฏิบัติทุกครั้ง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาแบบอิสระฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยดีเพราะไดรับความกรุณาชวยเหลือ การใหคําแนะนํา
คําปรึกษาจาก ดร.น้ําฝน กันมา ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา ไดใหความเอาใจใส ตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ต า ง ๆ ติ ด ตามความก า วหน า ของการศึ ก ษา ให กํ า ลั ง ใจในการศึ ก ษาจนสํ า เร็ จ ด ว ยดี ทางผู ศึ ก ษาจึ ง ขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย
ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ไดกรุณาเปนผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้ตอง
ขอกราบขอบพระคุณ นายชูชาติ ซาวคําเขตต ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานสันจําปา นางศิริรัตน เขื่อนขาย รอง
ผูอํ านวยการโรงเรี ยนชุ มชนบา นสัน จํ าปา และนายวี รัตน สานุ มิต ร ศึ ก ษานิ เทศก สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในฐานะผูเชี่ยวชาญไดกรุณาตรวจแกไขและปรับปรุงแบบสอบถามใหดีขึ้น จนทําให
การศึกษาคนควาแบบอิสระครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ประโยชนคุณคาและความดีของการศึกษาคนควาแบบอิสระฉบับนี้ หากบังเกิดมีตอ วงการศึกษาประการ
ใด ๆ ผูศึกษาขอมอบคุณความดีเหลานั้น เปนเครื่องหมายแสดงถึงความรัก ความเคารพและตอบแทนพระคุณของ
บิดา มารดา ครูอาจารย ที่ไดใหชีวิตและการอบรมสั่งสอนใหผูศึกษาไดมีโอกาสศึกษา และประสบผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานในอาชีพมาจนถึงทุกวันนี้
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สภาพและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน
การบริหารของผูบริหารในโรงเรียนกลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
State and Guildeline on the Information System Promotion to Support the
Decision in School Administrator’s Management(Group4) Secondary
Educational Service Area Office 36
พิบูลย แสงทอง 1 และ โสภา อํานวยรัตน2
10

Piboon Saengthong1 and Sopa Amnuayrat2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารในโรงเรียนกลุมยอยที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
36 ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 27 คน และหัวหนากลุมงาน จํานวน 44 คน รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 71 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการวิจัยพบวา สภาพการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของ
ผูบริหารในโรงเรียนกลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
(µ=3.86) เมื่อพิจารณา รายละเอียดในแตละดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานระบบสารสนเทศเพื่อการ
รายงานผลโรงเรียน รองลงมาคือดานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
คําสําคัญ: สภาพและแนวทางการสงเสริม การตัดสินใจ การบริหาร

Abstract
This research aims to study of state and guidelines to promote the use of decision support system for
school administrator management in sub-group No. 4 school, Secondary Educational Service Area Office 36. The
research population are total 71 peoples ; 27 school administrators and 44 head of group. The research tool is
5-level rating scale. The statistical for data analysis are percentage (%), mean (µ) and standard deviation. (σ)
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From the results, the promote's state to use of decision support system for school administrators
management in sub-group No. 4 school, Secondary Educational Service Area Office 36 is high level (µ = 3.87).
When considering the each part of the result, the part of information system for school report has the highest
mean score follow by the part of information system about students. Nevertheless, the part of information
system of academic management in school have lowest mean score.
Keywords: State and Guildeline on the Information System, Decision, Management

บทนํา
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันทุกดาน โดยเฉพาะทางดานการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
ขอมู ลข าวสารซึ่ งในพระราชบัญ ญัติ การศึ กษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญั ติใ นเรื่องการนํ าเทคโนโลยีม าใชใ น
การศึกษา ในหมวดที่ 9 เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทใน
การปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อใชทางดานการบริหารมากขึ้น โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 โดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 22) ดังนั้น
การนําสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใชในโรงเรียน ทั้งการบริหารงานทั้งดานตาง ๆ ทั้งงานดานกิจการ
นักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ อีกทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานที่
ประสบผลสําเร็จไดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารจําเปนตองเอาการบริหารเชิงระบบมาใชในการ
จัดระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายการพัฒนาบริหารจัดการ มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวางแผนระบบขอมูล สารสนเทศและเครือขายสนเทศใหมีประสิทธิภาพ และสามารถ
เชื่อมโยงติดตอสื่อสารถึงกันไดทุกระดับ ปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
(นิศารัตน เชาวปรีชา, 2556,หนา1)โดยบริหารขอมูลภายในโรงเรียนที่มีจํานวนมาก กระจัดกระจายอยูในสวนตาง ๆ
ตามภาระงานในกลุมงานที่อยูในความรับผิดชอบของครู บุคลากรในโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของ หากไมมีการจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ขอมูลที่มีจะไมสอดคลองกับความตองการของผูใช ซึ่งไม
เกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอีกทั้งยังไมมีความเปนระเบียบแลว จะเกิดความไมสะดวกหรือเกิด
ความยุงยากในการนําไปใช (สํานักทดสอบการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, พ.ศ. 2553,
หนา 16)
การสงเสริมจัดระบบสารสนเทศที่ดีของโรงเรียน นับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งใน ทางดานการ
บริหาร การดําเนินประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การจัดการระบบภายในองคกร เพื่อใหบรรลุเปาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน เปนไปตามมาตรฐานที่ตองการ และครอบคลุมภารกิจ ดานการบริหารจัดการได
อยางมีคุณภาพ โรงเรียนตองมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ที่นําไปสูคุณภาพของผูเรียน รวมถึงระบบ
สารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เป น ระบบ ถู ก ตอ ง สมบู ร ณ เป น ป จ จุบัน และสามารถเรี ย กใช ข อ มู ล สารสนเทศได
ตลอดเวลา โดยผูบริหารโรงเรียนสามารถนําไปใชในการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งการดําเนินการสงเสริมการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร สําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหไดตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ผูที่
เกี่ยวของควรศึกษาแนวคิดและดําเนินการทั้งสองสวนควบคูกันไปในขณะเดียวกัน เพื่อใหมีความสอดคลองและเกิด
ประโยชนสูงสุดในการบริหาร ซึ่งการบริหารการศึกษา เกี่ยวของกับการหาวิธีการใชทรัพยากรบุคคล งบประมาณ
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วัส ดุ อุ ป กรณ อย า งฉลาดให เกิ ด สั ม ฤทธิ์ ผ ลคุ ม ค า มากที่ สุด เมื่ อ ระบบสารสนเทศ คอมพิ ว เตอร และเครื อ ข า ย
สารสนเทศ สามารถชวยผูบริหารทํางานไดดียิ่งขึ้น จึงเห็นกันโดยทั่วไปวา เรื่องนี้เปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยให
การทํางานดานตาง ๆ สําเร็จลุลวงได อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย (อธิปตย คลี่สุนทร, 2556 , สื่อออนไลน)
โรงเรียนเปนหนวยงานหลักที่มีความตองการใหองคกรบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับของ
สังคม สามารถดําเนินการ สรางระบบ กลไกหรือกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ตามที่กําหนด เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา สรางความมั่นคงและหลักประกันตอ
ผูปกครอง ชุมชนและสังคมวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
ดํา เนิ น กิ จ กรรมภายใน ซึ่ ง เป น ข อ มู ล พื้ น ฐานทางการศึ ก ษาที่ สํ า คั ญของหน ว ยงานที่ ต อ งนํา ข อ มู ล ไปดํ า เนิ น การ
ประมวลผลเพื่อใชวางแผน บริหารงาน การปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในทุก ๆ
ดาน หากแหลงขอมูลดังกลาวไมไดจัดเก็บใหเปนระบบ ยอมทําใหเกิดประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศถาขาด
ประสิทธิภาพ ยอมมีผลกระทบกับการบริหารงาน ทําใหไดขอมูลไมถูกตอง ไมทันกับเหตุการณและไมเพียงพอตอการ
ใชงาน จะสงผลใหการบริหาร การปฏิบัติงานของหนวยงานเหลานี้ลดประสิทธิภาพไปดวย ดังนั้น การศึกษาแนวคิด
และหลักการทางการบริหารสถานศึกษาใหไดคุณภาพจึงมีความสําคัญตอผูบริหารและผูเกี่ยวของ ที่จะนําองคความรู
ไปใชในการวางระบบการบริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสม (สํา นักทดสอบการศึกษา สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 4)
การบริหารงานในโรงเรียนจะบรรลุตามแผนหรือวัตถุประสงคที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง
อาศัยขอมูลตางๆ ของโรงเรียนเปนพื้นฐานในการตัดสินใจดําเนินงาน ขอมูลของโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่
ชวยตรวจสอบสภาพการทํางานของผูบริหาร เปนเครื่องมือชวยปรับทิศทางและแนวทางในการตัดสินใจ และการ
วางแผนบริ หารโรงเรี ยน ซึ่ง ในการบริ หารงานดัง กล าวจํ าเปนอยา งยิ่ง ที่จ ะตอ งอาศัย ขอ มูลสารสนเทศที่ถูก ตอ ง
การศึกษาสภาพปจจุบัน ประสิทธิผล ดังนั้นบทบาทของผูบริหารโรงเรียนยุคขอมูลสารสนเทศ จําเปนอยางยิ่งที่ตอง
มองหาวิธีการเรียนรูดวยตนเองใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหพรอมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี
บทบาทภารกิจที่สําคัญของผูบริหารมิติใหม คือ การเรียนรูการวางแผน การปรับโครงสรางระบบงาน ภาวะผูนํา การ
ตรวจสอบติดตาม การนิเทศ และการประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง ระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือที่สําคัญ
และจําเปนสําหรับการพัฒนาองคกร ผูบริหารโรงเรียนจะตองตระหนักและพยายามจัดใหม การพัฒนา และนํามา
ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของใน
บริบทของโรงเรียน เพื่อใหมีความตระหนัก มีความรู ความเขาใจและทักษะการใชคอมพิวเตอร ผูบริหาร โรงเรียนจึง
เสมือนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มิติของผูบริหารในยุค ICT ที่จะกลานําระบบสารสนเทศเขามาใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (อภิชาติ พิกุลทอง, 2558 , สื่อออนไลน) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานสวนใหญในโรงเรียนนั้น
จะมีความรู เกี่ยวกับระบบสารสนเทศดวยตนเอง ซึ่งสวนใหญมักจะไมเคยผานการอบรม แตเกิดจากการเรียนรูและ
ฝกฝนดวยตนเอง ฝายวิชาการเปนผูใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมากที่สุด สวนใหญไมมีการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรกับภายนอก รูปแบบการจําแนก การเก็บรวบรวม และการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศยิ่งมี
การใชระบบคอมพิวเตอรเปนสวนนอย ปญหาก็คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู อุปกรณเครื่องมือที่ลาสมัย และ
ไมเพียงพอ อีกทั้ง การบริหารในโรงเรียนแตละแหงมีแนวทางปฏิบัติแตกตางกันระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจึงไม
เปนมาตรฐานเดียวกันเทาที่ควร (วรรณภา แสงวัฒนะกุล, 2541, หนา 3)
จากความเป น มาและความสํ า คั ญ ของป ญ หา ผู วิ จั ย ในฐานะบุ ค ลากรโรงเรี ย นในกลุ ม ย อ ยที่ 4 สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 ซึ่งประกอบดวยจํานวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียน
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เชียงของวิทยาคม, บุญเรืองวิทยาคม, หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, เทิงวิทยาคม, ปลองวิทยาคม, พญาเม็งราย,
แมต๋ําตาดควันวิทยาคม, ไมยาวิทยาคม, เวียงแกนวิทยาคม, ขุนตาลวิทยาคม, ยางฮอมวิทยาคม (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36, 2558 , สื่อออนไลน) ซึ่งมีการใชระบบสารสนเทศเพื่อบริหารโรงเรียนที่แตกตางกัน
การจัดระบบและการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนในกลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต36 เพื่อใหทราบถึงระดับความแตกตางของสภาพปจจุบัน ประสิทธิผลการจัดระบบและการใชขอมูล
สารสนเทศในการบริหารโรงเรียนในดานตางๆที่จะเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาใหโรงเรียนสามารถจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศไดครบถวนถูกตอง ตรงกับความตองการและทันตอการใชงาน เพื่อเปนการศึกษาแนวทางการ
สงเสริ มการนําระบบสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสิ นใจของผูบ ริหาร ผูวิจัย จึงมีความสนใจ เรื่อง สภาพและแนว
ทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารในโรงเรียนกลุมยอยที่ 4
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพราะเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการบริหารโรงเรียนทั้งภายใน
และภายนอก

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหาร
ในโรงเรียนกลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของ
ผูบริหารในโรงเรียนกลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
แนวคิด ทฤษฏี และหลักการการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศภายในโรงเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. การบริหารระบบสารสนเทศ
2. ระบบสารสนเทศพื้นฐานโรงเรียน
3. ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
5. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
6.ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลโรงเรียน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด
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สภาพและแนวทางการสงเสริม
การนําระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารของผูบริหารในโรงเรียน
กลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36
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วิธีการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน
การบริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยที่ 4 โดยมีวิธีดําเนินวิจัยดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ใช ในการวิ จัยครั้งนี้ ได แก ผูบริ หารจํานวน 27 คน และหั วหน ากลุ มงาน จํ านวน 44 คน ใน
โรงเรียนกลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จํานวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 71 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ตามกรอบงานของสภาพและแนวทางการสงเสริมการ
นําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อใชเก็บขอมูล ในการวิจัยมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ ประสบการณดานการใชระบบสารสนเทศโดยใชแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามสภาพการส ง เสริ ม การนํ า ระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของ
ผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณคา 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในตอนที่ 2
ตามกระบวนการดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของของสภาพและแนวทางการสงเสริมการนํา
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2. รางขอความในแบบสอบถามในแตละดานใหครอบคลุม และสอดคลองกับศัพทเฉพาะ
3. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข
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5. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดาน
การบริหารการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ไดแก คาความสอดคลองระหวาง
ขอถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of item Objective Congruence) พรอมทั้ง
ปรับปรุงขอคําถามที่คัดเลือกไวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งถาไดคาดัชนีความสอดคลองเกิน 0.5 ทุกขอ แสดง
วาเครื่องมือเปนที่ยอมรับและสามารถนําไปใชได มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ให
+1 คะแนน เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยาม
ให
0 คะแนน เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยาม
ให 1 คะแนน เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงตามนิยาม
รายนามผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ดังนี้
5.1 นายณรงค เรืองวิลัย รองผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการ โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
5.2 นางสาววรางคจนา เนตรธิยา ครูชํานาญการ โรงเรียนหวยซอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
5.3 ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
จากการหาคาความสอดคลองระหวางขอถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคลอง
(IOC : Index of item Objective Congruence) ไดคาอยูระหวาง 0.67-1.00
6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ และเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวย
ตนเองพิจารณา
7. นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try-Out) กับผูบริหารและหัวหนากลุมงานในกลุมยอยที่ 3 สังกัด สพม. 36
จํานวน 30 คน และนํามาวิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient – α) ซึ่งไดคาเทากับ 0.96
8. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตางๆดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับสถานศึกษาไปถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผู วิ จัย นํา แบบสอบถามไปเก็บ ขอ มู ลกั บ ประชากรโดยแจกแบบสอบถามด ว ยการส งหนั งสื อขอความ
อนุเคราะหใหเก็บขอมูล ไปตามโรงเรียนในกลุมยอยที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยเก็บ
รวบรวมหลังจากที่แจกแบบสอบถามไปแลว 15 วัน
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลและเขียนผลการวิเคราะห
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแต
ละตอน
ตอนที่ 1 ใชสถิติคารอยละ(Percentage)
ตอนที่ 2 ใชสถิติคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยใชเกณฑการวิเคราะหตามแบบวัดของลิ
เคิรท (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551, หนา 43)ดังนี้
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4.50 - 5.00
หมายถึง มีสภาพการสงเสริมอยูในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49
หมายถึง มีสภาพการสงเสริมอยูในระดับมาก
2.50 - 3.49
หมายถึง มีสภาพการสงเสริมอยูในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
หมายถึง มีสภาพการสงเสริมอยูในระดับนอย
1.00 - 1.49
หมายถึง มีสภาพการสงเสริมอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดหมวดหมูขอมูลและเรียงลําดับตาม
ความถี่ นําเสนอขอมูลที่มีความถี่มากที่สุด

ผลการศึกษา
สภาพการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารในโรงเรียน
กลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแตละดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานระบบสารสนเทศเพื่อการ
รายงานผลโรงเรียน รองลงมาคือดานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดโดยมีคาเฉลี่ย
เทากันคือดานการบริหารระบบสารสนเทศ และ ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขอเสนอแนะคือ ใหจัดสรรงบประมาณ เพื่อเตรียมขอมูลสารสนเทศใหทันสมัย และใหการอบรมบุคลากรที่
รับผิดชอบอยางนอย 2 คน ใหมที ักษะการจัดเก็บขอมูลและใชงานโปรแกรมที่หลากหลาย เพื่อลดความลาชาในเก็บ
รวบรวมขอมูล พรอมทั้งใหมีการตรวจสอบขอมูลอยางนอยสัปดาหละครั้งเพื่อเพิ่มเติมหรือแกไขขอมูลที่ยังไมครบถวน
สมบูรณ อีกทั้งการจัดหาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดเก็บขอมูลทั้งภายในและที่เกี่ยวของ ในการนําเสนอขอมูลที่
เพียงพอตอการพัฒนาโรงเรียนเพียงพอตอการตัดสินใจของผูบริหาร และคณะครู รวมทั้งใหแตละโรงเรียนมีการผลิต
สื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อนําเสนอออนไลนที่สามารถเขาชมไดทุกทีท่ ุกเวลา

สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษา สภาพและและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นในกลุ ม ย อ ยที่ 4สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 36 โดยสรุปไดวา
สภาพการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารในโรงเรียน
กลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแตละดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานระบบสารสนเทศเพื่อการ
รายงานผลโรงเรียน รองลงมาคือดานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
1. ดานการบริหารระบบสารสนเทศ โดยรวมและรายขอทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ระบบการสงขอมูลทาง e-office ของโรงเรียน ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฯมีความสะดวก รองลงมาคือ โรงเรียนมีกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลงานตางๆไวในโรงเรียนอยางชัดเจน
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ โรงเรียนมีการแตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบที่มีความรูในการเก็บขอมูลที่ชัดเจนรวมถึงมี
การเก็บรวบรวมขอมูลคนจากบุคลากรที่เกี่ยวของตรงตามกําหนด
2. ด า นระบบสารสนเทศพื้ น ฐานโรงเรี ย น โดยรวมและรายข อ ทุ ก ข อ อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียดแตละขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บงานสารบรรณการ
- Proceedings -

1661

จัดเก็บเอกสารเขา-ออก ของโรงเรียนการแยกและจําแนกประเภท เชน หนังสือเขา-ออก และจัดระบบแฟมขอมูล
เอกสารอยางเปนระบบเปนปจจุบัน รองลงมาคือ โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ชวยใชในการประมวลผลขอมูลมี
เพี ย งพอกั บ การใช ง านและข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด คื อ โรงเรี ย นมี ก ารกํ า หนดบุ ค ลากรผู รับ ผิ ด ชอบจั ด เก็ บ ข อ มู ล
สารสนเทศโรงเรียน
3. ด า นระบบสารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ ผู เ รี ย น โดยรวมและรายข อ ทุ ก ข อ อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียดแตละขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
เชน ทะเบียนวัดผลและการประเมินผลการเรียนของผูเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนมีขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน เชน จํานวน
นักเรียน เพศ อายุ ภูมิลําเนา และการยายเขา-ออก และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ โรงเรียนมีขอมูลทางคุณลักษณะที่
พึงประสงค ของผูเรีย นและมีแฟ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของผูเรีย นในแตละชวงชั้น และโรงเรี ยนมี ขอมูล ที่เป น
ผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนของผูเรียน เชน ผลสัมฤทธิ์ทางทักษะ ความรูความสามารถแยกตามจํานวนชั้นเรียน
4. ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยรวมและรายขอทุกขออยูในระดับมาก เมื่อ
พิ จ ารณารายละเอี ย ดแต ล ะข อ พบว า ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ โรงเรี ย นมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพทาง
การศึกษา เชน การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการประสานงาน
รวมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองคกรอื่น ๆ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ โรงเรียนมีโปรแกรมสําหรับ
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนที่ชัดเจน
5. ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายขอทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตามระบบการบริหารที่
ชั ด เจน เช น ตรวจสอบ ประมวลผลข อ มู ล และวิ เคราะห ข อ มู ล รองลงมาคื อ โรงเรี ย นมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามและ
ประเมินผลที่ชัดเจน เชน การติดตามบุคลากรที่รับผิดชอบขอมูล และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ โรงเรียนมีการนําขอมูล
ที่ไดจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะหเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
6 ด า นระบบสารสนเทศเพื่ อ การรายงานผลโรงเรี ย น โดยรวมและรายข อ ทุ ก ข อ อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอมูลที่ทางโรงเรียนใชในการรายงานผลเปนขอมูลที่
ปรับปรุงใหมเสมอ รองลงมาคือ โรงเรียนมีผลจากการปฏิบัติงานและดําเนินงานตามโครงการที่ชัดเจนถูกตอง และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ โรงเรียนมีการกําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลระบบสารสนเทศชัดเจน เชน การทําแผนพับ
การประชาสัมพันธ บทความกราฟก ตารางและแผนภูมิ และ โรงเรียนมีบุคลากรรับผิดชอบในการรายงานผลขอมูล
สารสนเทศ
แนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารในโรงเรียน
กลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขต 36 ในแตละดาน สรุปไดดังนี้
1. ด า นการบริ ห ารระบบสารสนเทศ พบว า บุ ค ลากรแนะนํ า ให จั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ เตรี ย มข อ มู ล
สารสนเทศ ใหทันสมัย และใหการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบใหมีทักษะการจัดเก็บขอมูล และใชงานโปรแกรมที่
หลากหลาย
2. ดานระบบสารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนพบวา บุคลากรแนะนําใหมีการเพิ่มจํานวนบุคลากรที่รับผิดชอบ
เพื่อลดความลาชาในเก็บรวบรวมขอมูล
3. ดานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน พบวา บุคลากรแนะนําใหมีการตรวจสอบขอมูลอยางนอยสัปดาห
ละครั้งเพื่อเพิ่มเติมหรือแกไข ที่ยังไมครบถวนสมบูรณ
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4. ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน พบวา บุคลากรแนะนําใหจัดหาโปรแกรมที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดเก็บขอมูลทั้งภายในและที่เกี่ยวของ
5. ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน พบวา บุคลากรแนะนําใหมีการนําเสนอขอมูลที่เพียงพอตอ
การพัฒนาโรงเรียนเปนประโยชน เพียงพอตอการตัดสินใจของผูบริหาร และคณะครู
6. ดานระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลโรงเรียน พบวา บุคลากรแนะนําใหแตละโรงเรียนมีการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อนําเสนอออนไลนที่สามารถเขาชมไดทุกที่ทุกเวลาเปนประโยชนสําหรับการประชาสัมพันธ งายตอ
การเข า ถึ ง และ ส ง เสริ ม ให บุค ลากรที่ รับ ผิ ด ชอบมี ค วามเอาใจใส สํ า หรั บ งานนํ า เสนอข อ มู ล โรงเรี ย น ผ า นสื่ อ ที่
หลากหลาย ตลอดเวลา สม่ําเสมอทันตอเหตุการณ
อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงสภาพและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารในโรงเรียนกลุมยอยที่ 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบวา ดานระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลโรงเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยูในระดับ
มาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอมูลที่ทางโรงเรียนใชในการรายงานผลเปนขอมูลที่ปรับปรุงใหมเสมอ จึงสอดคลองกับ
ผลวิ จั ย ของ (เพลิ น พิ ศ หยาดผกา, 2548) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การจั ด ระบบสารสนเทศในการบริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาจัดระบบ สารสนเทศที่ใชใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาและปญหาการจัดระบบสารสนเทศในการบริการโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา 6 สวนใหญมีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบ การจัดระบบสารสนเทศโดยเฉพาะการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูล และสารสนเทศตรงตามความตองการ ของโรงเรียนและเป นปจ จุบัน มีการนําข อมูล และสารสนเทศมาใช
ประโยชน ในการวางแผนการ รายงานผลการกําหนดนโยบาย การประชาสัมพันธ และการควบคุมปญหาที่พบในการ
จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน ไดแก บุคลากรขาดความรูในการวิเคราะหและประมวลผล ขาดงบประมาณ ขาด
วัสดุ อุปกรณ ในการดําเนินงาน ขาดสถานที่ปฏิ บัติ งาน ขาดเครื่อ งมื อในการวิเคราะห การเก็บรวบรวมขอมู ลไม
สามารถเก็บไดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขาดการวิเคราะหขอมูล (นพพงษ บุญจิตราดุล, 2525, หนา 28) ไดกลาว
วา การรายงานผลงานโรงเรียน คือ การสรางความเขาใจอันดีระหวางกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่งกับประชาชน
วิธีการรายงานตองมีแบบแผนและการกระทําที่ตอเนื่องกัน ในอันที่จะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกลุม
ประชาชน เพื่อใหโรงเรียนและใหสถาบันกลุมชนที่เกี่ยวของมีความขาใจและใหความสนับสนุนรวมมือซึ่งกันและ กันอัน
จะกอใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนหรือสถาบันนั้น ใหดําเนินงานไดตามจุดมุงหมายโดยมี ประชาชนเปนแนวบรรทัดฐาน
สําคัญและการรายงานผลหรือการประชาสัมพันธผลงานโรงเรียน คือ กระบวนการสรางความเขาใจอันดีระหวาง
โรงเรียนและผูที่เกี่ยวของโดยมีลักษณะที่สําคัญ คือ เปนการเผยแพรขาวสารใหประชาชนไดรับรู, เปนการชักชวนให
ประชาชนสนับสนุนจุดมุงหมายและการดําเนินงานของโรงเรียน หรือหนวยงานและสถาบันและเปนเครื่องชวยใหความ
คิดเห็นของประชาชนกับสถาบันโรงเรียนหรือ สถาบันมีสวนสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ทํานองเดียวกัน (อํานวย เดช
ชัยศรี, 2544, หนา 34) ไดกลาววา การจัดระบบสารสนเทศจะตองการ ประกอบดวยกิจกรรมของกลุมบุคคลที่
รวมมือกันดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดย ใชกระบวนการและทรัพยากรอยางเหมาะสมและเกิด
ประโยชนสูงสุดภายในองคการ 3 ระดับ ดังนี้ 1. การจัดการขอมูลสารสนเทศระดับสูง โดยผูบริหารระดับสูงเปนผู
กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค รวมถึงวางแผนกลยุทธ และแผนระยะยาวของ องคการ 2. การ
- Proceedings -

1663

จัดการขอมูลสารสนเทศระดับกลาง ผูบริหารระดับกลางมีหนาที่ วางแผนยุทธวิธีและประสานงานระหวางผูบริหาร
ระดับสูงและผูบริหารระดับตน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและสามารถปฏิบัติตามนโยบาย 3. การ
จัดการขอมูลสารสนเทศระดับตน ผูบริหารงานระดับตนหรือหัวหนา งานมีหนาที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานประจําวัน
ซึ่งขั้นตอนการทํางานมีรูปแบบที่แนนอนและ ทํางานใกลชิดกับผูปฏิบัติงาน เพื่อใหการทํางานเปนไปตามแผนที่กําหนด
โดยผูบริหารระดับกลางการจัดการในระดับนี้ตองอาศัยขอมูลจากการดําเนินงานที่เกี่ยวของอยางละเอียดนํามา
วิเคราะหเพื่อ สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและควบคุมใหสามารถดําเนินงานตามแผนระยะสั้นที่วาง
ไว
2. จากผลการวิจัยพบวา ดานระบบสารเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน มีคาเฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับสอง ซึ่งอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียน เชน
ทะเบียนวัดผลและการประเมินผลผลการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ประทีป เมธาคุณวุฒิ,
2544, หนา 26) กลาวคือ สถานศึกษาจําเปนตองจัดเตรียมขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถามจากการ ประเมิน
ภายนอกให ชั ด เจน สถานศึ ก ษาควรจั ด ทํ า สารสนเทศที่ จํ า เป น และสอดคล อ งกั บ กิ จ กรรมการ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา การจัดการศึกษาตามกรอบแนวคิดหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ มาตรฐานการจัดการศึกษาที่
สอดคลองกับระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ดานการบริหารระบบสารสนเทศ
1. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเตรียมขอมูลสารสนเทศ ใหทันสมัย
2. อบรมบุคลากรที่รับผิดชอบใหมีทักษะการจัดเก็บขอมูล และใชงานโปรแกรมที่หลากหลาย
ดานระบบสารสนเทศพื้นฐานโรงเรียน
1. ใหมีการเพิ่มจํานวนบุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อลดความลาชาในเก็บรวบรวมขอมูล
2. แตงตั้งผูจัดเก็บขอมูลสารสนเทศโดยแบงหนาที่การทํางานอยางชัดเจน
ดานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน
1. ใหมีการตรวจสอบขอมูลอยางนอยสัปดาหละครั้งเพื่อเพิ่มเติมหรือแกไข ขอมูลที่ยังไมครบถวนสมบูรณ
2. ใหมีหนวยตรวจสอบขอมูลเพื่อใหไดสารสนเทศที่ถูกตอง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได
ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
1. จัดหาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดเก็บขอมูลทั้งภายในและที่เกี่ยวของ
2. ควรจัดสรรหาผูเชี่ยวชาญทางโปรแกรม เพื่อจัดเก็บขอมูลและนําขอมูลไปใชรวมกับโปรแกรมสําเร็จรูป
อื่นๆได
ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
1. ใหมี การนํ าเสนอข อมู ล ที่เ พีย งพอต อการพัฒ นาโรงเรี ยนเป นประโยชน เพี ยงพอตอ การตั ดสิ นใจของ
ผูบริหาร และคณะครู
2. การจัดเก็บขอมูลควรอยูในรูปแบบกราฟแสดงผล หรือแผนภูมิ เพื่อใหงายตอการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงเรียน
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ดานระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลโรงเรียน
1. ใหแตละโรงเรียนมีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อนําเสนอออนไลนที่สามารถเขาชมไดทุกที่ทุกเวลาเปน
ประโยชนสําหรับการประชาสัมพันธ งายตอการเขาถึง
2. สงเสริมใหบุคลากรที่รับผิดชอบมีความเอาใจใสสําหรับงานนําเสนอขอมูลโรงเรียน ผานสื่อที่หลากหลาย
ตลอดเวลา สม่ําเสมอทันตอเหตุการณ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเรื่องเทคนิคการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ เพื่อทราบขอมูลเชิงลึก
2. ควรศึกษาเรื่องวิธีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาการศึกษา เพื่อใหไดหลักการพิจารณาขอมูล
สารสนเทศ และตรวจสอบความนาเชื่อถือของสารสนเทศ
3. ควรศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับงานสารสนเทศภายในโรงเรียน
มากที่สุด
4. ควรมีการทําวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน
การบริหารของผูบริหาร ในเขตพื้นที่อื่น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาแบบอิสระในฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาเปนอยางดีจาก ดร. ธิดาวัลย อุน
กอง รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, นายณรงค เรืองวิลัย รองผูอํานวยการชํานาญ
การโรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาววรางคจนา เนตรธิยา ครูชํานาญการโรงเรียนหวยซอวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก และดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งใหความกรุณาเป น
ผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจแกไขเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ ปรับปรุง
แก ไ ขข อ บกพร อ งต า ง ๆ โดยมี อ าจารย ดร.โสภา อํ า นวยรั ต น เป น อาจารย ที่ ป รึ ก ษา ได ใ ห คํ า ปรึ ก ษาตั้ ง แต เริ่ ม
การศึกษาคนควาจนเสร็จสมบูรณ ดวยดีตลอดมา จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ดวย
ขอขอบคุณคณะผูบริหารโรงเรียน และหัวหนากลุมงาน โรงเรีย นในสังกัดสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ในปการศึกษา 2558 จํานวน 11 โรงเรียน ทุกทานที่ไดกรุณาให
ขอมูลในการตอบแบบสอบถามของการศึกษาคนควาครั้งนี้ ขอขอบคุณ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ตลอดจนบรรดา
เพื่อนนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีสวนในการชวยเหลือใหกําลังใจ และสนับสนุน
การทํางานในทุก ๆ ดาน มาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี คุณคา และประโยชนจากการศึกษา
คนควาดวยตนเองครั้งนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนสิ่งตอบแทนพระคุณทุกทานที่มีสวนสนับสนุน และใหกําลังใจตลอดมา
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สภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และเพื่อศึกษา
ปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาเชี ยงราย เขต 2 ประชากรที่ ใชในการศึกษาครั้ งนี้ ไดแก ผูอํ านวยการ และรอง
ผูอํานวยการ ในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 38
โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเวียงปา
เปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมทั้ง 10 หลัก อยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายดานเรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดถึงต่ําสุด ดังนี้ หลักการมีสวนรวมและหลักการกระจายอํานาจ
หลักความเสมอภาค หลักมุงเนนฉันทามติ หลักภาระรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการตอบสนอง
หลักประสิท ธิภาพ และหลัก ประสิ ทธิผ ล สว นปญหาการบริห ารสถานศึก ษาตามหลั กธรรมาภิ บาลของผูบ ริหาร
สถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขอปญหาจากการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 10 หลัก ซึ่งขอที่มีคา ความถี่สูงสุด คือดานหลักประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: สภาพและปญหา การบริหารสถานศึกษา หลักธรรมาภิบาล
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Abstract
This research aimed to study the condition of education management of good governance for school
administrators in Wiang Pa Pao District, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2. and To study the
problems of education management of good governance for school administrators in Wiang Pa Pao District,
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2. The population in this study is the director and deputy
director In Wiang Pa Pao District Primary Educational Service Area Office 2 a total of 45 people. The research
instrument was a five leveled rating scale questionnaire. The data were statistically analyzed using percentage,
mean and standard deviation.
The study found that the administration according to good governance of the school administrators In
Wiang Pa Pao Primary Educational Service Area Office 2. The overall the education were found to be at highest
level. When considering each order from the average highest to the lowest was showed as follows, Participation
and Decentralization, Equity, Consensus Oriented, Accountability, Rule of Law, Transparency, Responsiveness,
Efficiency and Effectiveness. The problem of education under the good governance of school administrators in
Wiang Pa Pao. Primary Educational Service Area Office 2 were found to be the administration of school
administrators, including 10 in which they have the highest frequency is the Efficiency.
Keywords: Condition and Problems, Education Management, Good governance

บทนํา
นโยบายการจัดการศึกษาเปนขอกําหนดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ไดบัญญัติใหความสําคัญแกการศึกษาไวหลายมาตรา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งเปนฐานที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรา 7 ใน
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภู มิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปน
สากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มี
ความริเริ่มสรางสรรค และใฝเรียนใฝรู โดยคํานึงถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร
และวัฒนธรรมตามความเหมาะสมที่มุงหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานจัดไดทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ คือ ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู ระบบ
บริหารและ การจัดการศึกษา ปฏิรูปครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษาโดยไดจัดทําเปนระบบรัฐบาลจะมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ คนไทยไดเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพภายในป พ.ศ. 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรงสงเสริมการเรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อ
กําหนดเปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดรูปแบบโครงสรางการบริหารงานเพื่อการกระจายอํานาจดานการ
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บริหารไปยังหนวยการศึกษาตาง ๆ โดยไดจัดทํากําหนดการแบงสวนราชการเปน 5 หนวยงานหลักดานการศึกษา
พรอมทั้งเสนอกลไกที่จะกอใหเกิดการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมทางการศึกษาและการเรียนรู
ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยมี สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําขอบขายการปฏิรูปการศึกษาไว 5 ดาน คือ (1) การปฏิรูปการศึกษา
มุงเนนใหมีก ารปฏิรูป ระบบการศึ กษาทั้งระบบประกอบดว ย การส งเสริม และสนับ สนุน ให ประชาชนทุก คนไดรับ
การศึกษาอยางตอเนื่อง การสงเสริมใหสถานศึกษาทุกรูปแบบสามารถเทียบโอนผลการเรียนได (2) การพัฒนาใหมี
การเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน (3) การปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการ
การศึกษาประกอบดวยโครงสรางและอัตรากําลังของบุคลากร การสงเสริมใหชุมชนองคกรและภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา (4) การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบดวย
การสงเสริมใหมีการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ยกระดับมาตรฐานและควบคุมการประกอบอาชีพครูที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง (5) การปฏิรูปทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมใหมีการจัดแหลง
เรียนรูทุกรูปแบบ การสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ถือวา
นโยบายการจัดการศึกษาเปนการดําเนินการตามกฎหมายกําหนดและประสานสอดคลองตั้งแตขาราชการระดับ
กระทรวงศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 30-64)
นอกจากการปฏิ รู ป การศึ ก ษาแล ว จั ด โครงสร า งและกระบวนการจั ด การศึ ก ษาของไทยให มี ค วาม
หลากหลาย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ใหมี ค วามหลากหลายในดา นนโยบายและทางปฏิ บั ติใ หมี ก ารกระจายอํ า นาจไปสูเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาและ
สถานศึกษา กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไปใหมีความคลองตัวมีอิสระและมีความเขมแข็งมีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสามารถพัฒนาอยางตอเนื่องในโรงเรียนตาง ๆ รัฐบาลไดบัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคลตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่ เ ป น โรงเรี ย นมี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 33-37) การบัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคลมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหการ
บริหารเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และประเทศชาติโดยผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทอํานาจหนาที่โดยตรงในการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมาย อันเปนการบริหารงาน
ในรูปแบบใหมที่ผูบริหารควรมีการรวบรวมจัดระบบและการใชขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันชวยในการตัดสินใจ
วางแผนกําหนดทิศทางและดําเนินงานตามลําดับความสําคัญของปญหาและนโยบายการบริหาร รวมทั้งกํากับติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ขอสําคัญอีกประการหนึ่งการที่ผูบริหารมีอํานาจบริหารอยางอิสระและตอง
รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจของตน ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองศึกษา ทําความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของใหชัดเจน เพื่อสรางความมั่นใจและปองกันขอผิดพลาด ซึ่งอาจเปนเหตุฟองรองขึ้นได มีการ
ตัดสินใจมีความถูกตองและบริหารงานดวยความโปรงใส สุจริต สามารถตรวจสอบได
จากการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารการศึกษาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษานั้น
ทําใหสถานศึกษาจึงตองตระหนักในการบริหารใหมใหมีความโปรงใส และมีความรับผิดชอบผูเกี่ยวของทุกฝายเกิด
ความเชื่อถือในสถานศึกษา (ปญญา ฉายะจินดาวงค, 2549, หนา 3) การพัฒนาและการอยูรวมกันอยางสันติสุขของ
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ทุกภาคสวนในสังคม สรางความเปนธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกสวนมีความสมานฉันท ซึ่งทุก
สวนคือจุดมุงหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่มี 3 สวนเชื่อมโยงกัน คือ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการจัดการสังคม (Participation) ความโปรงใสและกระบวนการตัดสินใจ (Transparency) และความรับผิดชอบ
(Accountability) รูปแบบการบริหารแบบธรรมาภิบ าลหรือการบริห ารจั ดการกิจ การบา นเมื องและสั งคมที่ดี เป น
แนวทางสําคัญในการจัดระเบียบสังคมภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝายวิชาการ ฝาย
ปฏิบัติการ และฝายธุรกิจ ใหสามารถปฏิบัติและอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรักสามัคคี รวมกันเปนพลังกอใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทาปองกัน หรือแกไข
ภาวะวิกฤตภยันตรายที่จะมีในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ และความ
มีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกาวิวัฒนในปจจุบัน รัฐบาลไดปฏิรูประบบราชการ
โดยการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 เปน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อกําหนดหลักเกณฑใหมของสังคมซึ่งมีสาระสําคัญคือ ภารกิจหลักประการหนึ่งของสํานักงาน
ก.พ.ร. คือ การสงเสริมใหระบบราชการไทยนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาใชในการบริหารราชการ
แผนดิน เพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน ตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 สํานักงาน ก.พ.ร ป พ.ศ. 2552 ไดศึกษาและจัดทําเกณฑใหมโดยการบริหารแบบธรรมาภิบาลของสวน
ราชการ ซึ่งมีองคประกอบรวม 10 ประเด็น ไดแก ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) การ
ตอบสนอง (Responsiveness) ภาระรับ ผิดชอบ (Accountability) ความโปรงใส (Transparency) การมีสว นรว ม
(Participation) การกระจายอํานาจ (Decentralization) นิติธรรม (Rule of Law) ความเสมอภาค (Equity) และมุงเนน
ฉัน ทามติ (Consensus Oriented) ประกอบกั บ ธรรมาภิ บาลเป น เรื่ อ งใหม ที่ผู บ ริห ารสถานศึ กษานํา มาใช ในการ
บริหารงานสถานศึกษา ความพยายามในการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) สําหรับ
สังคมไทยโดยการเนนการมีสวนรวมในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้น การประกันและคุมครองสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ภาครัฐมีการบริหารการปกครองที่โปรงใสสามารถตรวจสอบไดมากขึ้น (สํานักนายกรัฐมนตรี 2551, หนา
13)
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป น หน ว ยงานทางการศึ ก ษาระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด เพราะมี ห น า ที่ จั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กทุกคนและเปนรากฐานใหการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับมอบ
อํานาจหนาที่ จึงควรนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเรียกกันวา “ธรรมาภิบาล” มา
บูรณาการในการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งหลักการดังกลาวประกอบดวย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติ
ธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุงเนนฉันทามติ ทําใหทุกฝายเกิดความเชื่อถือในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจึงควรใช
เทคนิคหลักบริหารงานที่ทําใหบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกําลังใจและพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจดวยความเต็มใจ
ตลอดจนเกิดทักษะและประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ ดวยเหตุผลขางตนจะเห็นไดวาใน
การบริหารสถานศึกษาจําเปนตองนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 39)
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จากรายงานประชุมเชิงปฏิบัติการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร
สถานศึกษาใหเต็มที่เพื่อสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามภาระการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาเปนองคกรหนึ่งซึ่งเปนนิติบุคคลที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษา ผูบริหารมี
บทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการศึกษา ภาวะผูนํามีผลตอการปฏิบัติงานของผูรวมงานใหปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นผูบริหารยังตองนําหลักธรรมาภิบาลเขามาใชใน
การบริหารสถานศึกษาอันจะสงผลใหสถานศึกษามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีภารกิจที่สําคัญคือ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยผูบริหารจําเปนตองยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, 2558, หนา 3)
จากความเปนมาและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยจะนําผลจากการวิจัยไปใชเปนแนวทางพัฒนา ปรับปรุง การบริหารสถานศึกษา และ
ใชเปนตัวกําหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาที่จะสงผลดีตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารที่ดียิ่งขึ้น
ตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียง
ปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียง
ปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การบริหารสถานศึกษา
1. ความหมายของการบริหารสถานศึกษา
2. ขอบขายของการบริหารสถานศึกษา
3. กระบวนการบริหารสถานศึกษ
4. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
สภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษา
ตาม หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หลักธรรมาภิบาล
1. ความหมายของธรรมาภิบาล
2. ความสําคัญของธรรมาภิบาล
3. องคประกอบของธรรมาภิบาล
การนําหลักธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารสถานศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ ในอําเภอเวียงปาเปา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 38 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น จํานวน 45 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวสภาพและปญหาการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอ เวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการประกอบดวย
เพศ ตําแหนง อายุ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Ratting scale) 5 ระดับ (ชูศรี วงครัตนะ, 2553, หนา 69) ดังนี้
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5 หมายถึง
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด
4 หมายถึง
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมาก
3 หมายถึง
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลปานกลาง
2 หมายถึง
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลนอย
1 หมายถึง
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลนอยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานใน
อําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด
การสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นมีขั้นตอนในการสรางดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อกําหนดกรอบของขอคําถาม
2. ศึกษาคนควาตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหครอบคลุมเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสรางเครื่องมือ
3. กําหนดเนื้อหาสาระ และโครงสรางของแบบสอบถาม เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
ตอไป
4. สรางแบบสอบถามเปนรายขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาและโครงสรางตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ดาน
ไดแก หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวน
รวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุงเนนฉันทามติ
5. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาแกไขปรับปรุง
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3
ทาน ที่มีความรูความสามารถดานการบริหารการศึกษาและการวิจัย เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
พิจารณาความสอดคลองและความครอบคลุมของแบบสอบถามความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข
โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ให +1
คะแนน
เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยาม
ให 0
คะแนน
เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยาม
ให -1
คะแนน
เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงตามนิยาม
7. นําผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญมาหาคา IOC พิจารณาขอคําถามที่มีคา IOC ≥ 0.67 ขึ้นไป เพื่อ
จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบรูณ และปรับปรุงแกไขขอคําถามตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
8. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ ขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระอีกครั้งเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
9. นําแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่น ซึ่งผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหาและไดรับการปรั บปรุงแกไขแลว ไปทดสอบกับผู บริหารสถานศึก ษาที่ไม ใชกลุมตั วอยางในการวิ จัยครั้ง นี้
จํานวน 30 คน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และ 4 จากนั้นนําแบบสอบถามมา
หาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.97
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10. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับประชากร
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิ จั ยติ ด ตอ ขอหนั ง สือ จากวิ ทยาลัย การศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย พะเยา เพื่อ ขออนุ ญ าตเก็บ ข อมู ล กั บ
สถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. ผูวิจัยนําหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาเสนอถึงผูอํานวยการสถานศึกษาในอําเภอ
เวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูลกับผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
3. ผูวิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามและนําไปเก็บขอมูลในสถานศึกษา อําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูล ที่เปนผูบริหารสถานศึกษา โดยผูวิจัย
เปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแตละตอน
มีดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการประกอบดวย
เพศ ตําแหนง อายุ ระดับการศึกษา ใชสถิติคาความถี่และคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลัก ธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใชสถิติ
คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยใชเกณฑการวิเคราะหตามแบบวัดของ (ชูศรี วงครัตนะ, 2553,
หนา 69) ดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลนอย
1.00 - 1.49 หมายถึง สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลนอยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียง
ปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะห
ขอมูลโดยการจัดหมวดหมูขอมูลและเรียงลําดับตามความถี่ นําเสนอขอมูลที่มีความถี่มากที่สุด

ผลการศึกษา
1. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบ าลของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเวียงปาเปา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมทั้ง 10 หลัก อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ดาน โดยเรียงลําดับรายการที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ หลักการมีสวนรวมและหลักการกระจายอํานาจ หลัก
ความเสมอภาค หลักมุงเนนฉันทามติ หลักภาระรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักประสิทธิภาพ และ
นอยที่สุด คือ หลักประสิทธิผล
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2. ปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา
สังกั ดสํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชี ยงราย เขต 2 พบป ญหาจากการบริหารงานของผู บริ หาร
สถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 10 หลัก ดังนี้
2.1 หลักประสิทธิผล
ปญหา คือ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการบริหารงานใหเกิดประสิทธิผลตองบริหาร
ในภาวะที่ขาดแคลนทั้งงบประมาณและบุคลากรทําใหงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายเทาที่ควร ประกอบกับ
ความไมตอเนื่องของกิจกรรมตามแผนงาน อันเนื่องมาจากนโยบายที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาของหนวยงานตน
สังกัดและรัฐบาล ทําใหสถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนตลอดเวลา บุคลากรไมเพียงพอทําใหการบริการไมไดผลเทาที่ควร
ขาดการติดตามประเมินผลของงานนั้น ๆ ยุทธศาสตรที่กําหนดไวโดยสถานศึกษาเมื่อนํามาสูหลักปฏิบัติในบางขอยัง
เปนไปไดยากไมสามารถตอบสนองยุทธศาสตรที่กําหนดไว กรอบระยะเวลาที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดใหโรงเรียนมา
ดําเนินการในระยะเวลาอันสั้นหรือบอยเกินไป ทําใหโรงเรียนดําเนินการไมทันตามกําหนดเพราะระเบียบปฏิบัติงานมี
ขั้นตอนมากมาย โดยเฉพาะเมื่อโรงเรียนประสบปญหาการดําเนินงานการตองใชระยะเวลานานกวาจะแกไขปญหา
ดังกลาวได ตลอดจนการปฏิบัติงานไมเต็มตามศักยภาพ การจัดกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากการเรียนการสอนมากเกินไป
ขาดงบสนับสนุนดานการจัดการศึกษา จากปญหาที่กลาวมานี้จึงทําใหประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหาร ไม
เสถียรเทาที่ควร และสัมฤทธิ์ผลนอยลง การปฏิบัติงานในสถานศึกษาไมไดตามวัตถุประสงคหรือตามแผนที่วางไว
2.2 หลักประสิทธิภาพ
ปญหา คื อ การขาดแคลนบุคลากรที่มีค วามสามารถเฉพาะด าน บุคลากรมีความสามารถไม
เพียงพอ ตองทํางานไมตรงกับสายงานหรือความถนัด ขาดแคลนบุคลากรในการสอนตรงวิชาเอก ขาดการติดตามการ
ดําเนินงาน ตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ตนทุนงบประมาณไมสอดคลองกับภารกิจ
ของสถานศึกษา ทําใหโรงเรียนตองหางบประมาณเองจึงมีผลกระทบตอการพัฒนา นอกจากนี้บุคลากรยังขาดความรู
ความเขาใจในเรื่องการปฏิบัติงาน การใชทรัพยากร การใหการสนับสนุนจากชุมชนยังไมเต็มที่ ปญหาเหลานี้จึงสงผล
ใหตนทุนการปฏิบัติงานสูงขึ้น
2.3 หลักการตอบสนอง
ปญหา คือ ผูบริหารมีงานดานอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามากเกินไป เชน การออกไป
อบรม ออกประเมิน ทํากิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐ ทําใหการปฏิบัติภารกิจหนาที่หลักไมตอเนื่องและไมดี
เทาที่ควร ผูปฎิบัติไมทราบถึงปญหาที่แทจริงและความตองการของชุมชน พื้นที่ใหบริการกวางไกลขาดความสัมพันธ
ตลอดจนผูปฎิ บัติ ตามเปา หมายบางครั้ง ไมส อดคลอ งกับ ความต องการชุ มชน จึ งทํา ให การตอบสนองตามความ
ตองการยังไมบรรลุผลเทาที่ควร
2.4 หลักภาระรับผิดชอบ
ปญหา คือ หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายและกิจกรรมตาง ๆ ใหผูบริหารตอบสนองนโยบายมาก
เกินไป ซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยเฉพาะตองออกไปหาแหลงงบประมาณเพื่อมา
พัฒนาการศึกษา อีกทั้งบุคลากรยังไมมีความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบของตนเทาที่ควรตองมีการกระตุน
อยางสม่ําเสมอ ขาดการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่และผลงานของบุคลากร ความรับผิดชอบงานกับเขต
พื้นที่บริการไมสอดคลองกับปริมาณงาน ขาดการนําผลความคาดหวังมาปรับเพื่อใหสนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ
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2.5 หลักความโปรงใส
ปญหา คือ การบริหารจัดการขอมูลยังไมเปน ระบบไมมีการเก็บขอมู ลขาวสารที่เปนหมวดหมู
ถูกตอง ไมเปนไปตามกระบวนการบริหารและนโยบายการบริหาร เมื่อมีการเปดเผยขอมูลทั้งหมดก็ควรจะตองตอบ
โจทยไดเมื่อถูกตรวจสอบ ผูบริหารบางสวนยึดติดการบริหารแบบอัตตา เอาตัวเองเปนใหญ ผูบริหารยังขาดการให
ชุมชนเขามารับรูขาวสารที่สําคัญบางอยางของสถานศึกษา เชน การใชจายแหลงทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาบางครั้งไม
สอดคลองกับแผนการปฏิบัติการ ประกอบกับประชาชนบางสวนไมรูไมเขาใจบทบาทของตัวเองอาจทําใหการบริหาร
ไมเปนไปตามกระบวนการบริหาร การตรวจสอบจากชุมชนยังไมชัดเจน ชุมชนไมมีเวลาพอที่จะเขามาตรวจสอบ ขาด
ความสนใจดู แ ลของชุ ม ชนเนื่ อ งด ว ยระบบขั้ น ตอนของงาน ปริ ม าณภาระงานที่ ไ ด รับ มอบหมายและงานประจํ า
ระยะเวลาไมเอื้อตอระบบการตรวจสอบ
2.6 หลักการมีสวนรวม
ปญหา คือ ผูบริหารบางสวนยังใชการบริหารแบบศูนยรวมคิดเองทําเอง ขาดการมีสวนรวมของทุก
สวน ชุมชนขาดโอกาสเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นตาง ๆ สาเหตุหลักคือไมมีเวลาตองทํางาน
หาเลี้ยงชีพเนื่องจากความยากจน ขาดความรูความเขาใจ ซึ่งทําใหไมกลาแสดงความคิดเห็นดังกลาว สถานศึกษามี
ภาระงานมากเกินไป บุคลากรขาดความรูความเขาใจในบางครั้งจึงเกิดปญหา บุคลากรขาดการทํางานรวมกันเปนทีม
ขาดการใหความสําคัญและการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของภาระงานหนาที่และเศรษฐกิจของผูที่เกี่ยวของทําใหขาด
การมีสวนรวม บุคลากรไมสามารถรับรูและเขาใจบทบาทของตัวเอง บุคลากรไมรูจักบทบาทหนาที่ของตัวเองทําให
การบริหารยุงยากกวาเดิม การแสดงทัศนคติที่ตางกันทําใหเกิดปญหาการรับรูรับทราบตางกันสงผลตอการมีสวนรวม
ในกระบวนการทํางานเปนทีม บุคลากรในสถานศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียไมแสดงความคิดเห็นหรือความคิด
สรางสรรคเทาที่ควร และยังใหความสําคัญตอการวางแผนการบริหารงานของผูบริหารมากกวา
2.7 หลักการกระจายอํานาจ
ปญหา คือ ทองถิ่นสวนใหญขาดความพรอม ขาดงบประมาณที่จะมาดูแลดานการศึกษา บุคลากร
ของทองถิ่นยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา สถานศึกษาไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือ
วางแผนดานทรัพยากรที่ทองถิ่นจัดการอยู สถานศึกษาไมไดรับโอกาสในการเขารวมตัดสินใจวางแผนดานทรัพยากร
ประกอบกับการถายโอนอํานาจให สวนราชการ หนวยงานการปกครองอื่นมีปญหาในการรับรู ขอมูลขาวสารจาก
หนวยงานอื่น ทําใหการบริหารไมคอยพัฒนา นอกจากนี้การกระจายอํานาจ การถายโอนอํานาจมายังบุคลากรที่รับ
การถายโอนยังมีความเขาใจตอการบริหารไมเพียงพอเทาที่ควร ตองใชระยะเวลาในการศึกษางานเพื่อนําไปบริหาร
และผูบริหารบางสวนยึดอํานาจไวติดกับตัวไมกระจายงาน ไมกระจายความรับผิดชอบ สวนบุคลากรที่ไดรับการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจการบริหารงานยังไมมีความเขาใจพื้นฐานขอมูลมากเทาที่ควรขาดความรูความเขาใจและ
ความรับผิดชอบรวมกัน ตลอดจนหนวยงานตนสังกัดไมกระจายอํานาจอยางแทจริงมีการกระจายอํานาจไปบางเรื่อง
เทานั้นทําใหการบริหารงานไมเต็มที่เชนบางครั้งตองหารือกับหนวยงานตนสังกัดเพราะไมไดมอบอํานาจอยางแทจริง
การมอบอํานาจหนาที่ใหปฏิบัติงานแตขาดการตัดสินใจที่แทจริงกับขอมูล การใหคําปรึกษาและปรับเปลี่ยนหัวหนา
งานขาดความชัดเจน
2.8 หลักนิติธรรม
ปญหา คือ บุคลากรขาดความรูความเขาใจในระเบียบแบบแผนขอบังคับตางทําใหการใชอํานาจ
ตาง ๆ ตกอยูที่ผูบริหารไมวาจะเปนการตัดสินใจหรือสั่งการใด ๆ บุคลากรในสถานศึกษาไมมีความรูเรื่องในกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ดังนั้นควรมีการอบรมหรือเผยแพรขอมูลตาง ๆ ดานกฎหมายใหบุคลากรไดทราบและถือ
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ปฏิบัติอยางตอเนื่อง นอกจากนี้แลวกฎหมายบางขอไมเอื้อตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา
บางครั้งใชอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับมากเกินไป ทําใหการบริหารงานติดขัดไมคลองตัวและบางสวนก็
หละหลวม
2.9 หลักความเสมอภาค
ปญหา คือ ปจจัยความไมเทาเทียมกัน ความยากจน ความขาดแคลน ความพรอมดานตาง ๆ ของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหเปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารงานของผูบริหาร และผูบริหารบางสวนขาดความเสมอภาค
ขาดหลักยุติธรรม สรางความแตกแยกในองคกร
2.10 หลักมุงเนนฉันทามติ
ปญหา คือ ผูบริหารบางสวนใชตัวเองเปนผูตัดสินไมรอความคิดเห็นจากผูอื่น สถานศึกษา สวน
ใหญถึงแมจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาแตอํานาจการตัดสินใจตาง ๆ ยังคงอยูที่ผูบริหารและคณะครู สาเหตุหลัก
มาจากชุมชนขาดความรูความเขาใจไมมั่นใจจะเสนอแนะ ความคิดตางกันมาจากขอมูลไมชัดเจน นโยบายไมชัดเจน ผู
ที่ไมเห็นดวยกับขอตกลงหรือฉันทามติที่เปนเสียงสวนนอยจะไมคอยใหความรวมมือเทาที่ควร โดยเฉพาะบุคลากรครูที่
มีความอาวุโสบางคนเอาเรื่องสวนตัวมาเปนประเด็นทําใหมีอคติ นอกจากนีผ้ ูบริหาร หัวหนาหนวยงานยังใชอํานาจ
สอดแทรกการตัดสินใจงานที่เกีย่ วของ

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง สภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้ พบวา สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปา
เปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมทั้ง 10 หลัก อยูในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ จงกลนี ขัน ธิ กุ ล และสุ ภาวิ นี ศรี อ อ น (2551, หน า 48) ได ศึ กษาการบริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง เขต 2 พบวา การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด และ พระจรุณ ธีรปญโญ (เวฬุวาป) (2554, หนา 49) ไดศึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
พบวา ประชาชนมีระดั บความคิด เห็นต อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุ ด
นอกจากนี้มีผลการศึกษาที่นาสนใจในการนํามาอภิปรายผล คือ ดานหลักการมีสวนรวมและหลักการกระจายอํานาจ
ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด และดานหลักประสิทธิผล ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ําที่สุด สวนปญหาการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สวนขอปญหาจากการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 10 หลัก ซึ่งขอ
ที่มีคา ความถี่สูงสุด คือดานหลักประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานของ สุจิตรา มีจํารัส (2550, หนา 57) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก
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2. แนวทางพัฒนาการบริหารการงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาพบวา หลักนิติธรรม
ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและชุมชน ระดมความคิดเห็นและรวมกันวางกรอบแนวปฏิบัติ ขอบังคับ
ขอตกลงตาง ๆ ใหเปนที่ยอมรับของทุกฝายควรจัดทําคูมือของสถานศึกษา คูมือปฏิบัติงานราชการของโรงเรียน ให
คณะครูไดศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานหลักประสิทธิผล ผูบ ริหารควรมี ผลการปฏิบัติราชการที่บ รรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการที่ไดรับงบประมาณดําเนินการมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนรวมถึงมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องมีการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ
2. ดานประสิทธิภาพ ผูบริหารควรมีการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการที่ไดรับงบประมาณดําเนินการมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนระบบระเบียบเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดไว
3. ดา นหลั ก การตอบสนอง ผู บ ริ ห ารควรมี ก ารบริ หารราชการตามแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี มี ก าร
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารมีการบริหารงานไดสําเร็จตามระยะเวลาที่
กํ า หนดสามารถสร า งความเชื่ อ มั่ น ความไว ว างใจรวมถึ ง ความคาดหวั ง ความต อ งการของประชาชนที่ มี ค วาม
หลากหลายและแตกตาง
4. ดานหลักภาระรับผิดชอบ ผูบริหารควรจัดใหมีปฏิทินปฏิบัติงานดานตาง ๆ และควบคุมใหมีการ
ดําเนินการตามกําหนดจัดใหสถานศึกษามีนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและแผนงานที่ชัดเจนมีระบบให
บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบตอหนาที่และศักยภาพของตนเองมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน อยางเทาเทียมกัน
5. ดานหลักความโปรงใส ผูบริหารควรจัดใหมีการปรับปรุงขอมูลขาวสารสนเทศใหมีความถูกตองเปน
ปจจุบัน ตรงกับความเปนจริงพรอมเปดเผยขอมูลแกบุคคลทั่วไปจัดใหมีการรายงานผล การรับ-การจายเงินใน
สถานศึก ษาเสนอแก ผูเกี่ย วขอ งและสาธารณชนมีก ารสื่ อสารหรื อ แจ งข อมู ล ที่เปน ประโยชน ใ นการทํา งานอย า ง
สม่ําเสมอและถูกตองมีการเปดเผยขอมูลของหนวยงานอยางเปดเผย และเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเสรีตามความ
เหมาะสม
6. ดานหลักการมีสวนรวม ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจและรวมแสดง
ความคิดเห็นของตนเปดโอกาสใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการปฏิบัติงานอยางอิสระเต็มความรู
ความสามารถรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมในการ เผยแพรขอมูลขาวสารของสถานศึกษาใหบุคคลที่เกี่ยวของและสาธารณชนไดรับทราบ
7. ดานหลักการกระจายอํานาจ ผูบริหารควรมีการกําหนดภาระหนาที่หรือขั้นตอนการดําเนินงานของ
หนวยงานมอบหมายงานแกบุคลากรในหนวยงานไดเหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพของงานที่ตองปฏิบัติมีการมอบ
อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากรในหนวยงาน
8. ดานหลักนิติธ รรม ผูบริห ารควรมีมีการกําหนดขอบเขต อํานาจ และหนา ที่ในการปฏิ บัติงานอยา ง
ชัดเจนการบริหารงานดวยความเปนธรรมเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติมีการคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูรวมงาน
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9. ดานหลักความเสมอภาค ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของแสดงความ
คิดเห็น รวมแกไขปญหาปฏิบัติตอบุคลากรในหนวยงานด วยความ เสมอภาค ไมแบงชวงชั้น เพศ หรือฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม
10. ดานมุงเนนฉันทามติ ผูบริหารควรมีการใชกระบวนการการตัดสินใจเพื่อสรุปขอคิดเห็นมีการบริหารงาน
ดวยความประนีประนอมระหวางบุคลากรในหนวยงานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานสามารถแสดงความคิดเห็น
และหาขอตกลงรวมกันดวยความยินยอมพรอมใจ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาจากกลุ ม ประชากรหรื อ กลุ ม ตั ว อย า งอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา เช น
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน เพื่อศึกษาขอมูลวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช
ในการบริหารมีความเหมือนหรือแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลระหวางองคภาครัฐและองคกรเอกชนใน
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร
3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารสถานศึกษา
4. ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอื่น เชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการองคการบริหารสวนจังหวัด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
5. ควรศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการของโรงเรียน ซึ่งไดแก นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา เพื่อ
จะไดนําความคิดเห็นดังกลาว มาพิจารณารวมกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเปนประโยชนในการ
พัฒนา และชวยใหการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมา ภิบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณวิทยาลัยการศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนกราบขอบพระคุณความกรุณาจาก ดร.
โสภา อํานวยรัตน อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ ดานการใหคําปรึกษา
และขอแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่งตองานสารนิพนธ รวมทั้งการตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอา
ใจใสอยางดียิ่ง จึงกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณ นายชัยรินทร ชัยวิสิทธิ์ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานทุงมาน นายประยูร
สุจริง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานปาแงะ และนางปรานอม จรเกตุ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนบานปาจั่น ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาตรวจสอบความสมบูรณ และความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการวิจัย
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล เพื่อการวิจัยครั้งนี้
สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสถานศึกษา ที่มีสวนรวมเปน
กําลังใจใหความชวยเหลือตลอดมาจนประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คุณคาที่เกิดจากการวิจัยครั้ง
นี้ ขอมอบเปนเครื่องตอบแทนพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดถายทอดความรู ใหความ
ชวยเหลือ ใหคําแนะนําที่ทรงคุณคา และไดมอบกําลังใจตลอดระยะเวลาในการทําวิจัยจนประสบความสําเร็จดวยดี
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สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
Competency of Educational Administration on strandard occupation in The
teachers Council of Thailand the Huaychompu group the Office of Chiangrai
Primary Educational Services Area 1
จารุณี ภูรีโรจน 1 และ เจิดหลา สุนทรวิภาต2
12

Jarunee phureerot1 and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุ
สภากลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนในกลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ปฎิบัติการงานสอน ปการศึกษา 2558 จํานวนทั้งหมด 70 คนเครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ(Check list) และมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา 1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียง
ตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหาร
การประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชนดานการบริหารงานบุคคล และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการบริหาร
ดานวิชาการ 2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ไดแก ผูบริหารควรกําหนดนโยบายวางแผนการ
บริหารงานโรงเรียนอยางชัดเจนใหบุคลากร มีสวนรวมในการวางแผน ผูบริหารควรบริหารจัดการงบประมาณใน
โรงเรียนใหถูกตองเปนระบบและตรวจสอบได ผูบริหารควรมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
บุคลากรเพื่อบุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ ฯลฯ
คําสําคัญ: สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
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Abstract
The purposes of this research were ; 1) to study the competency of educational administration on
strandard occupation in the teachers council of Thailand the Huay Chompu group the office of Chiangrai primary
Educational Services Area 1, 2) to study the suggestion to develop the competency of educational administration
on strandard occupation in the teachers council of thailand. The population of this study included Thailand the
Huay Chompu group the office of Chiangrai primary Educational Services Area 1. There were 70 teachers. The
instruments used for collecting data were a rating-scale questionnaire. The research was further analyzed using
the mean and standard deviation.
The results of the study were: 1) the competency of educational administration on strandard occupation
in the teachers council of Thailand the Huay Chompu group the office of Chiangrai primary Educational Services
Area 1. The overall transformational leadership and individual aspects were found at a very good level, sorted
from highest to lowest mean: virtues and ethics, community relations administration, personal administration and
academic administration. 2) guidelines to develop the competency of educational administration on strandard
occupation in the teachers council of Thailand the Huay Chompu group the office of Chiangrai primary
Educational Services Area 1 were: the school administrators should define administration plan, policy and
procedures to maintain the quality of educational management, the school administrators should allocate school
budget appropriately, systematically and traceably, the school administrators should put the right job on the right
man in order to get the best outcome, etc.
Keywords: Competency of school administrator, strandard occupation in The teachers Council of Thailand

บทนํา
ภายใตรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยในปจจุบันทามกลาง
กระแสแหงความเปนโลกาภิวัตน (Globalization) ซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนแขงขันเพื่อสรางขอไดเปรียบ และ
ความมุงมั่นของสังคมที่ดําเนินไปอยางรวดเร็ว และมีความหลากหลายนั้นตางก็สงผลกระทบตอวงวิชาชีพ โดยเฉพาะ
ดานการศึกษา ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสรางการบริหารของการบริหารจัดการศึกษา
ภายใตสาระแหงบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ที่เรียกวา "พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545”เปนการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษา โดยยึดหลักของการมีเอกภาพเชิง
นโยบายหลากหลายในการปฏิบัติ โดยเนนระบบการกระจายอํานาจ และการยึดหลักการมีสวนรวมของทองถิ่นเปน
สําคัญ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นั้น
ไดเสนอแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาที่ทาทายหลายดาน จึงเปนเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นไดวาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินี้ใหความสําคัญสําคัญกับการปฏิรูปในดานตาง ๆ คือ ปฏิรูปการศึกษาใหสอดรับ
ซึ่งกันและกันทั้งระบบปฏิรูปแนวการจัดการศึกษาโดยใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ วิธีการ
จัดกระบวนการเรียนรูทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหาร การบริหารและการจัดการศึ กษาทั้ง
หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชนโดยเนนเรื่อง การกระจายอํานาจและการมีสวนรวม ปฏิรูป
ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามุงเนนใหมีการยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุง
- Proceedings -

1682

คุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรมาใหเพื่อการศึกษา ปฏิรูประบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเนนเรื่องของการประกันคุณภาพภายในและใหมีการรับรองและประเมินผลมาตรฐานจาก
องคกรภายนอก และปฏิรูปสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มุงใหมีการผลิตใชสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย
คุณ ภาพ (สํ า นัก งานการปฏิ รูป การศึ ก ษา) บุ ค คลที่ มีค วามสํ า คัญ อยา งยิ่ง ที่ จ ะทํ า ให เกิด การเปลี่ย นแปลงปฏิ รูป
การศึกษาใหเกิดคุณภาพทั้งในดานผลผลิต กระบวนการจัดการและปจจัยตาง ๆ รวมถึงการนําสมรรถนะมาใชใน
การศึกษาก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา
สมรรถนะของผูบริหารเปนสิ่งจําเปนมากในยุคปจจุบันผูบริหารตองมีแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ผูบริหารจึงถือเปนตัวขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่จะดําเนินการควบคุมงานทุกอยางภายใน
สถานศึกษาใหเปนไปอยางราบรื่นและสอดคลองกัน สมรรถนะในการทําหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะเปนผูนํา
จึงเปนเครื่องชี้วัดสําคัญประการหนึ่งวา เขาจะสามารถดําเนินงานตาง ๆ ของสถานศึกษาไดประสบความสําเร็จมาก
นอยเพียงใดผูบริหารที่ชาญฉลาดจะตองเปนผูที่สามารถกําหนดพฤติกรรมของตนเองใหสอดคลองกับสภาวะของ
สถานศึกษาที่เผชิญอยู ประสานความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของ
เพื่อใหบรรลุตามภาระหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
จัดการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 4
และขอ 9 แหง ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการคุรุสภาในการการประชุมครั้งที่ 10/2548 วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คณะกรรมการคุรุสภา จึงกําหนด
สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตามหมวด 2 วาดวยสาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดังตอไปนี้1)หลักและ
กระบวนการบริหารการศึกษา2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา3)การบริหารดานวิชาการ 4) การบริหารดาน
ธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 5) การบริหารงานบุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกัน
คุณภาพการศึกษา 8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธ
ชุมชน 10) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
จากที่กลาวมาผูบริหารสถานศึกษาจะมีสมรรถนะในการบริหารจัดการโรงเรียนมากนอยเพียงใดนั้น จึงตอง
อาศัยผูใตบังคับบัญชา คือ ครูในโรงเรียนเพื่อเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงผูบริหารในสถานศึกษาของตน สําหรับผูบริหาร
วามีสมรรถนะตามาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ทั้ง 10 ดานที่ไดกลาวมาขางตน ผูบริหารสถานศึกษาจะไดเกิดการ
พัฒนาและจากการไดรับขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชาจึงจะเห็นภาพสะทอนปญหาที่แทจริง
จากสภาพบริบทโรงเรียนในกลุมหวยชมพู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
เปนกลุมโรงเรียนบนพื้นที่สูง และทุรกันดาร ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญเปนผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุ
แต ง ตั้ ง ใหม และมี ก ารโยกย า ยผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู บ อ ย ผู วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาสมรรถนะของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 วาอยูในระดับใด มีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะอยางไร เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางกําหนดวิธีการ
พัฒนาศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา หรือในสิ่งที่มีการพัฒนาอยูแลว
ใหพัฒนายิ่งขึ้นไปเพื่อทําใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุ
สภา กลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

กรอบแนวคิด
สมรรถนะของผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพของครุรุสภา
1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
2.นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3. การบริหารดานวิชาการ
4. การบริ ห ารด า นธุ ร การ การเงิ น พั ส ดุ และอาคาร
สถานที่
5. การบริหารงานบุคคล
6. การบริหารกิจการนักเรียน
7. การประกันคุณภาพการศึกษา
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
10. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา

ความคิดเห็นของครูในกลุมหวย
ชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ที่มีตอสมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในงานวิจัย

วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับประชากรเครื่องมือที่ใชในการวิจัยการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาการเก็บรวบรวบขอมูลการ
วิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแกครูโรงเรียนในกลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ปฎิบัติการงานสอน ปการศึกษา 2558 จํานวน 7 โรงเรียน จํานวนทั้งหมด 70 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล คื อ แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาสมรรถนะของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณทํางาน มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
กลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในแต ละขอคําถามโดยใชเปนแบบ
มาตราสวนการประเมินคา (Rating scale) มี ข อ ให เ ลื อ กตอบ 5 ระดับใน 10 สมรรถนะ
ตอนที่ 3 เปนแบบคําถามปลายเปดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามมีขั้นตอนในการสรางดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวของกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามกรอบคุรุสภา
2. ศึ ก ษาคนควาจากตําราเอกสารบทความและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของใหครอบคลุมการประเมินเพื่อใช
เป น แนวทางในการสรางเครื่องมือชนิดตางๆสําหรับใชในการประเมินสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามกรอบ
คุรุสภา
3. สรางเครื่ อ งมื อ ตามขอบขายที่ ศึ ก ษาในขอ 1 และขอ 2 คําถามทุกประเด็นครอบคลุมนิยามศัพทตั้ง
ประเด็นคําถามแลวมาสรางเปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับตามแบบของลิเคิรท
(Likert) คือ
ระดับ 5 หมายถึง สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับ นอย
ระดับ 1 หมายถึง สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับนอยที่สุด
4. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธพิจารณาแกไขและปรับปรุง
5. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขอหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3
ทาน
2. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับโรงเรียนใน
กลุมหวยชมภูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
3. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ คณะครูจากกลุมประชากรใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 7 โรงเรียน
4. ผูวิจัยจัดเตรียมแบบสอบถาม
5. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลที่โรงเรียนในกลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลที่เปนครูจํานวน 70 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง
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การวิเคราะหขอมูล
จากการศึกษา ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บขอมูล มาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและ
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยคารอยละ
2 .ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( σ )โดยใชเกณฑการวิเคราะหตามแนวความคิดของ Best scale (บุญชม ศรีสะอาด, 2547, หนา 43) ดังนี้
4.51-5.00 แสดงวาอยูในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 แสดงวาอยูในระดับมาก
2.51-3.50 แสดงวาอยูในระดับปานกลาง
1.51-2.50 แสดงวาอยูในระดับนอย
1.00-1.49 แสดงวาอยูในระดับนอยที่สุด
3. ตอนที่ 3 เปนแบบคําถามปลายเปดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ใชการวิเคราะห
ขอมูลโดยการจัดหมวดหมูขอมูลและเรียงลําดับตามความถี่นําเสนอขอมูลที่มีความถี่มากที่สุด

ผลการศึกษา
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ยไมเกิน 40 ป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณในการทํางานไมเกิน 10 ป
2. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุ
สภา 10 ดานภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 10 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธ
และความสัมพันธชุมชน ดานการบริหารงานบุคคล ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ดานนโยบายและการ
วางแผนการศึกษา ดานบริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ ดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการบริหารดานวิชาการ
3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ไดแก ผูบริหารควรกําหนดนโยบายวางแผนการ
บริหารงานโรงเรียนอยางชัดเจนใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผน ผูบริหารควรบริหารจัดการงบประมาณใน
โรงเรียนใหถูกตองเปนระบบและตรวจสอบได ผูบริหารควรมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
บุคลากรเพื่อบุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
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สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุ
สภา 10 ดานภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 10 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธชุมชน ดานการบริหารงานบุคคล ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ดานนโยบายและการ
วางแผนการศึกษา ดานบริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ ดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการบริหารดานวิชาการ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผูบริหารสถานศึกษากลุมหวยชมภูเปนบุคลากรหลักที่สําคัญของสถานศึกษา มีความเปนผูนําทางวิชาชีพมีสมรรถนะ
ความรู ค วามสามารถ มี คุณ ธรรม จริย ธรรมตลอดจนมี จ รรยาบรรณวิช าชี พที่ ดี มีป ระสบการณ ใ นการทํา งาน
ประสบการณในการบริหาร มีอุดมการณ มีวิสัยทัศน รวมถึงใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารงานสวนใหญเปนผูที่
ได รั บ การพั ฒ นา และผ า นการคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด
มาแลว จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เปน
ผู ที่ มี ส มรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ของคุ รุ ส ภา อยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ พเยาว สุดรัก (2553) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาสมรรถนะหลักของผูบริหารของสถานศึกษาที่สงผล
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ผลการวิจัยพบวา
สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุ
วรรณ จีนประสม (2555) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะความเปนมืออาชีพ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาตรี โพธิกุล (2553) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา โดยรวมมีคาเฉลี่ย
(µ) เทา กับ 3.77 และสอดคล องกับ งานวิจั ยของ สุ รีพ ร โพธิ์ ภัก ดี (2558) ซึ่ง ทํา การวิ จัย เรื่ อ ง สมรรถนะการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ผลการวิจัย
พบวาครูที่มีทัศนะตอสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับดี
ระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร อยูในระดับมาก โดยมี
ระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสูงสุดนั้น ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษากลุมหวยชมภูสวนใหญเปนผูที่
ประพฤติปฏิบัติตนแสดงพฤติกรรมเปนตัวอยางที่นาเคารพ ศรัทธา ทําใหผูใตบังคับบัญชา และผูอื่นรับรูและปฏิบัติ
ตาม เกิดความเชื่อความชอบ และชื่นชม สรางความสามัคคีในหมูคณะ รวมถึงสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมี
คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม เห็นความสําคัญของการทํางานในองคกรเปนหมูคณะมากกวาการทํางานรายคน
ไมเพียงแตสอนคนอื่นดวยคําพูดแต ประพฤติปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดีของผูมีคุณธรรมแกคนทั่วไป โดยการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามครรลองครองธรรม เปนบุคคลชางคิดชางทํา และทําตามที่คิดในสิ่งที่ถูกตองทํางานดวยความทุมเท
เสียสละและมุงมั่น เพื่อความสําเร็จของงาน พัฒนาตนเพื่อการปฏิบัติหนาที่การงานในวิชาชีพ มีการติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานของตนอยูเสมอ สรางความผูกพันและสัมพันธภาพใหเกิดขึ้นในองคกร ทําใหการทํางานเปนไปอยาง
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มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสบความสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค แผนงาน นโยบาย และวิ สั ย ทั ศ น ก ารพั ฒ นา
สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย ธชวรรณ สุทธาธาร (2556) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ผลการวิจัย
พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมากโดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษาดานการประกันคุณภาพการศึกษาดานการบริหารกิจการ
นักเรียนดานนโยบายและการวางแผนการศึกษาดานการบริหารงานธุรการการงานพัสดุและอาคารสถานที่ดานการ
บริ หารการประชาสัม พั นธ แ ละความสัม พัน ธ ชุม ชนด า นการบริห ารงานบุ ค คลดา นการบริ ห ารจัด การเทคโนโลยี
สารสนเทศและดานการบริหารดานวิชาการ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวย
ชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
1. ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา สถานศึกษาควรใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเขามา
มีสว นร วมในการวางแผนการศึ กษารว มกัน รวมไปถึ งสรางความเขา ใจในการบริห ารการศึก ษาร วมกัน สํา หรั บ
บุคลากรในสถานศึกษาเองก็ควรศึกษาหาความรูดวยตนเองเพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักและกระบวนการ
บริหารการศึกษา สอดคลองกับ บทความของ ศานติศุกร ตุลา (2557) เรื่องการบริหารงานในสถานศึกษา กลาววา
การบริหารสถานศึกษาผูบริหารควรใหความเปนกันเองแกผูรวมงาน ทุกคนดวยความเสมอภาค ดานการบริหารงาน
การบริหารงานในดานตางๆ ของโรงเรียน ชัดเจนและโปรงใส ตรวจสอบได โดยเฉพาะอยางยิ่งตองฝกการสราง
จิตสํานึกในเรื่องของความรักและภักดี ความหวงแหน และความเปนเจาของรวมกัน
2. ดานนโยบายและการวางแผนการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
เขามามีสวนรวมในการวางการศึกษารวมกัน รวมถึงใหความสําคัญกับการวางแผนการศึกษา สอดคลองกับบทความ
ของครูไพเราะ คณะพูล (2555) กลาววา ปจจัยที่จะสงผลใหนักบริหารประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวในการ
ทํางานนโยบายและการวางแผนการศึกษา หากจะนําไปสูการปฏิบัติใหไดตามวัตถุประสงคที่วางไว ทุกกาวเดินของ
การกําหนดนโยบายการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติทุกคนในองคกรตองมีสวนรวม
3. ดานการบริหารดานวิชาการ ผูบริหารหรือบุคลากรผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตอง
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพอํานวยความสะดวกตอครูในการทํางานสนับสนุนอุปกรณ
เครื่องมือและจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานประสิทธิภาพไดในที่สุดควรจัดอบรมครูใหมีความรูความเขาใจใน
หลักสูตร วิเคราะหหลักสูตรอยางถูกตองโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถมาอบรมใหกับครูในสถานศึกษา
และควรมีการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบเพื่อสงผลตอคุณภาพของผูเรียนและ
คุ ณ ภาพของการศึ ก ษา สอดคล อ งกั บ ชั ญ ญา พงษ ชั ย ธนี น าฎ ณ สุ น ทร และภั ท รพล มหาขั น ธ (2554) ได
ทําการศึกษาเรื่อง ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา แนวทางแกไขปญหาดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชควรจัด
อบรมครู ใ ห มี ค วามรู ค วามเข า ใจในหลั ก สู ต ร การวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รอย า งถู ก ต อ งโดยเชิ ญ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถมาอบรม และนิเทศติดตามการนําหลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร และแนวทาง
แก ไขป ญหาดา นการจั ด การเรี ยนการสอนคือ ควรมี ก ารพั ฒนาครู ให มี ความรู ความสามารถตรงกับ ภาระงานที่
รับผิดชอบ
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4. ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดสรรใหมี
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถทําหนาที่โดยตรงดานการจัดทําบัญชีพัสดุ และงานธุรการมีการพัฒนาบุคลากรที่
รับผิดชอบการเงิน พัสดุอยางสม่ําเสมอโดยการเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง การระบบบัญชีควรใหเปนปจจุบันเพื่อ
ความถูกตองและสามารถตรวจสอบได วรกาญจน สุขสดเขียว (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบวา แนวทางการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล สถานศึกษาควรมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทําหนาที่
โดยตรงด า นการจั ด ทํ า บั ญ ชี ก ารรายงานทางการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งาน การบริ ห ารการเงิ น และควบคุ ม
งบประมาณ
5. ดานการบริหารงานบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานใหตรงกับความรูสามารถของ
บุคลากร และจัดกิจกรรมใหครูมีสวนรวมใหมากขึ้นและการนิเทศงานตองสม่ําเสมอและตอเนื่อง เสริมสรางขวัญ
กําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจรักองคกรจนเกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง
เพื่อ ให สงผลดี ตอโรงเรีย นในภาพรวมพั ฒนาบุค ลากรครูห รือเจา หนา ที่ใ หมีค วามรูค วามเข าใจและทั กษะในการ
ปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบใหมีความสามารถใกลเคียงกันจนสามารถปฏิบัติหนาที่แทนกันไดสอดคลองกับ ธิติยา
ปทุมราษฎร (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา แนวทางในการแกไขปญหาการบริหารงาน
บุคคลผูบริหารควรตองมอบหมายงานใหตรงความสามารถและจัดกิจกรรมใหครูมีสวนรวมมากขึ้นผูบริหารตองกลา
ตัดสินใจ การกระทําของครูที่ทําผิดตองยึดระเบียบใหจริงจัง และการนิเทศตองสม่ําเสมอ
6. ดานการบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนตองนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชแกปญหานี้เริ่ม
จากการสํ ารวจปญหาของนักเรียนการจํ าแนกนักเรียนกลุม เสี่ยงการกําหนดยุท ธศาสตรแ กไขปญหาพฤติ กรรม
นักเรียนโดยโรงเรียนตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการทําหนาที่บริหารงานกิจการนักเรียนสอคลองกับ
อณัญญา เรืองวานิช (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนนทบุรีวิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบวาแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนนท
บุรีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ดานงานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนให
บุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียน
7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาปรับทัศนคติของบุคลากรในองคกรใหเขาใจ
และเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงอบรมบุคลากรในองคกรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องจัดระบบการจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการนิเทศการนิเทศติดตามประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
สอดคลองกับ สุมิตตา ชัยศิลปะ (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาพปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา แนวทางแกไขปญหา และขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับริหารสถานศึกษา และครู
ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา อยางตอเนื่อง
8. ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานทางการศึกษาโดยเฉพาะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตองรวมมือกันศึกษา วางแผน นํากรอบนโยบายในระดับกระทรวงนํามากําหนดวิสัยทัศน
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วางวัตถุประสงค นโยบายและมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน ทั้งใน
สวนการบริการการจัดการเรียนรู การพัฒนาองคความรูรวมกัน การจั ดระบบการเรียนรูผานเครือขายที่เขมแข็ง
สอดคล องกั บ นพรัต น วงเวียนคู (2555) ได ทําการศึก ษาเรื่อ งสภาพปจจุ บัน ปญ หาและแนวทางพั ฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบวา
แนวทางพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการ คือ ประการที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ
ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี ประการที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประการที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือ สื่อ อุปกรณใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
9. ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชนื ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกําหนด
ยุทธศาสตร มีการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานตอชุมชนอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ สุรัตน กอนนาค
(2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทพบวาดานการมีสวนรวมกําหนดแผน นโยบาย
และยุทธศาสตรมีแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมที่สําคัญ
10. ดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร มีการเสริมแรงบุ คลากรโดยการบํา รุงขวัญและสรางกํ าลังใจให ผูปฏิบัติง านใหเกิด ความรูสึ ก
ภาคภูมิใจรักองคกรและปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ มีเมตตา ใหความรัก ความปรารถนาดีแกทุกคนดวยความเสมอ
ภาคไมลําเอียงรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเสมอ สอดคลองกับ บทความของ วรรษิกา บุญโชติรัตน
(2554) กลาววา ผูบริหารที่มีคุณธรรมและรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูบริหารควรมีการบํารุงขวัญและกําลังใจ ให
ผูปฏิบัติงาน ผูบริหารที่ดีตองเขาใจเพื่อนรวมงาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดังนี้
1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 1 ในด า นการบริ ห ารด า นวิ ช าการมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นลํ า ดั บ สุ ด ท า ยนั้ น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ควรนําผลการวิจัยไปเปนขอมูล และเปนแนวทางในการจัด
โครงการพิเศษเพื่อใหการอบรมเพื่อพัฒนาความรูและรูปแบบการบริหารวิชาการในกลุมหวยชมภู
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และผูบริหารสถานศึกษากลุมหวยชมพู ควร
จัดโครงการพิเศษเพื่อใหการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และนําไป
ปฏิบัติไดจริงในสถานศึกษาตามศักยภาพของแตละบุคคล
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และหนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาในการ
จัดสรรตําแหนงบุคลากรใหเหมาะสมกับสภาพ และความตองการของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเสริมสรางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1
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2. ควรมีการศึกษารูปแบบที่เสริมสรางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
กลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ได ด ว ยความอนุ เ คราะห อ ย า งดี ยิ่ ง จาก รองศาสตราจารย
ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต ที่กรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน เสนอแนะและตรวจแกไขขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสทุก
ขั้นตอนตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นางสุวัฒนา ภูรีโรจน ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานปางริมกรณ นางสาวสุ
วารีย ภูรีโรจน ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนรองเบอวิทยา นายสมเกียรติ แสงทองลวน ศึกษานิเทศกชํานาญการ
พิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ไดความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาความ
ถูกตองที่ไดใหคําแนะนําตรวจสอบตรวจทานและแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยจนทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบูรณและมี
คุณคา
ขอบพระคุณ ผูบริหารและครูโรงเรียนกลุมหวยชมภู ตําบลหวยชมภู อําเภอเมืองเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ไดใหความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาคนควาดวย
ตนเองเปนอยางดี
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ บิด า
มารดา และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูจนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ขอบพระคุณ
บุคคลในครอบครัวที่ใหกําลังใจมาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อนรวมรุนการบริหารการศึกษารุนที่ 4/2557 ทุกคนที่คอยให
คํา ปรึ กษาและช ว ยเหลื อตลอดจนสํ าเร็ จ การศึ กษา รวมทั้ งผู มี ส วนเกี่ ยวข อ งทุ ก ท านที่ ใ หก ารสง เสริม สนับ สนุ น
ชวยเหลือ และใหกําลังใจดวยดี
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สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
Organization Health of Secondary School in Maesai District Chiangrai
Province
อัญชิษฐา ตนภู 1* และ สันติ บูรณะชาติ 2
13

14

Aunchittha Tonpoo1*and Santi Buranachart2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย และเพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม
ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 92
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คารอยละ คาแจกแจงความถี่ (f) คาเฉลี่ย (xˉ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสถิติทดสอบเอฟ (Ftest) และคาสถิติทดสอบที (t-test Independent)
ผลการวิจัย พบวา
1. สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทุกมิติอยูในระดับดี
2. การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม
ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษา พบวา
2.1 สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณ
การทํางาน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2.2 สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามวุฒิการศึกษา
โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
คําสําคัญ: สุขภาพองคการ

Abstract
The objective of this research were to study organization health of secondary school in Maesai district
Chiangrai province and the comparison organization health of secondary school in Maesai district Chiangrai
province compare classified by work experience and education level. The sample were 92 people of the
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secondary school in Maesai district Chiangrai province under the secondary education service area office 36. The
instrument used in this study was a questionnaire. The data were analyzed by percentage, frequency, mean,
standard deviation, F-test and t-test independent.
The research results were as follows:
1. Organization health of secondary school in Maesai district Chiangrai province in was in good level.
2. The comparison organization health of secondary school in Maesai district Chiangrai province
compare classified by work experience and education level of the results were as follows:
2.1 Organization health of secondary school in Maesai district Chiangrai province compare classified
by work experience was not significantly difference at .05 level.
2.2 Organization health of secondary school in Maesai district Chiangrai province compare classified
by education level was not significantly difference at .05 level.
Keywords: Organization Health

บทนํา
สุขภาพองคการ (Organizational Health) หมายถึง สภาวะแหงความสมบูรณขององคการที่จะดํารงอยูได ใน
สังคมอยางเปนสุขเปรียบองคการเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีการเกิด การเจริญเติบโต การเสื่อมและการตายในที่สุดเปน
เหมือนกับชีวิตของมนุษย ซึ่งสามารถดํารงชีวิตอยูไดตองอาศัยปจจัยตาง ๆ มาหลอเลี้ยง เชน ยา อาหาร เครื่องนุงหม
อากาศ และน้ําเปนตน ซึ่งปจจัยดังกลาวเปนตัวปอนที่เขาไปในรางกาย เชน ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบ
ยอยอาหาร และระบบขับถายและเมื่ออวัยวะนั้นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหระบบตาง ๆ สามารถทํางานได
สอดคลองประสานสัมพันธกันไดดีกอใหเกิดผลที่ดี นั่นคือ ความสมบูรณทั้งรายกายและจิตใจที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
ซึ่งอุปมาใหองคการเปนเสมือนรางกายของมนุษย (อัจฉรา พวงศุภวิวัฒน, 2550, หนา 16)
องคการการศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัด การศึกษา ดังนั้ นคุณภาพของผูเรี ยนจะดีหรือไมนั้ น
ยอมขึ้นอยูกับศักยภาพขององคการการศึกษาแหงนั้น ในการบริหารจัดการองคการที่ดี ซึ่งองคการที่จะมีสุขภาพที่ดีได
นั้นตองเปนองคการที่มีความสมบูรณพรอมในทุก ๆ ดานอยางตอเนื่องไมมีองคการใดที่จะเจริญเติบโตกาวหนาตอไป
เรื่อย ๆ ในอนาคตโดยยืนอยูบนความสําเร็จเมื่อครั้งอดีต หรือปจจุบันโดยละเลยการปรับปรุงพัฒนาองคการอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการที่ทําหนาที่จัดการศึกษา ความหยุดนิ่งที่จะพัฒนาองคการทางการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการมิเพียงแตทําลายสมรรถนะขององคการแตยังกัดกรอนความ
มั่นคงของสังคมในอนาคต (ชัชวาล ทิตศิวัช, 2552, หนา 78-93) และเพื่อใหการพัฒนาสถานศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ พรรณี สุวัตถี (พรรณี สุวัตถี, 2537 อางอิงใน สุกัลยา หมานหมีน, 2554, หนา 2) จึงไดเสนอแนวคิดใน
การวิเคราะหระบบโรงเรียนตามทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทฤษฎีองคการอุปมาใหสถานศึกษาเปนเหมือนรางกายของ
มนุษย หากพิจารณาสภาวะการปฏิบัติงานในสถานศึกษากับการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย ซึ่งมีอวัยวะ
ตาง ๆ ทําหนาที่ของตนเองตามเทคนิคเชิงระบบ (System Approach) กลาวคือ เมื่อมีปจจัย หรือตัวปอน (Input) เชน
อาหาร น้ํา อากาศ พลังงานตาง ๆ เขาไปในรางกายจะทําใหเกิดกระบวนการ (Process) เผาผลาญพลังงานตาง ๆ จน
ทําใหไดผลผลิต (Output) ที่สามารถดํารงชีวิตอยูได หากอวัยวะตาง ๆ สามารถทํางานไดอยางสอดคลองสัมพันธกัน
ยอมทําใหรางกายมีสุขภาพสมบูรณ (Healthy) สุขภาพดี แตถาอวัยวะตาง ๆ ในรางกายหยุดชะงักก็จะทําใหรางกาย
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เจ็บปวยตกอยูในสภาวะที่ไมสมบูรณได เชนเดียวกับโรงเรียนซึ่งองคการทางสังคมในระบบเปดที่จะตองมีองคประกอบ
และระบบภายในที่ทําหนาที่ตาง ๆ คลายกับรางกายของมนุษย ถาองคการมีสุขภาพดีก็ยอมจะสงผลใหองคการมี
ประสิทธิภาพ แตถาหากองคการสุขภาพไมแข็งแรงก็ยอมสงผลถึงประสิทธิภาพของโรงเรียนและความเชื่อมั่นที่ตอ
โรงเรียนอีกดวย
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนโรงเรียนที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
นั่นคือ ประเทศพมา และครูที่มาบรรจุเปนขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สวน
ใหญนั้นไมไดมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอแมสาย จากการรายงานผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีอัตราการขาดแคลนกําลังครู
และมีครูเขียนยายกลับภูมิลําเนามากทําทุก ๆ ป สงผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ไมตอเนื่อง ซึ่งสงผลทําใหผล
สัมฤทธิ์ลดลง ผลจากการศึกษาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) โรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในกลุมยอยที่ 3 ยอนหลัง 2 ป คือ ปการศึกษา
2556 และ ปการศึกษา 2557 พบวา โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร (ขนาดใหญพิเศษ) และโรงเรียนถ้ําปลาวิทยาคม
(ขนาดกลาง) ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบวัดระดับความรูระดับชาติ หรือ
ผลการสอบโอเน็ตลดลง ในขณะที่โรงเรียนในกลุมยอยที่ 3 โรงเรียนอื่นมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดมาจากองคการมีสุขภาพไมดีหรือไมสมบูรณ (กลุม
นิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2557) ทั้งนี้ ยังไมเปนที่แน
ชัดวาโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงนั้นจะมีสาเหตุที่แทจริงมาจากสุขภาพ
องคการที่ไมสมบูรณหรือไม เนื่องจากยังไมมีรายงานผลการศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย ที่สามารถอางอิงไดวาปญหาดังกลาวนั้น เกิดขึ้นจากสุขภาพองคการที่ไมสมบูรณ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย วามี
องคประกอบที่ไมสมบูรณในดานใดบางที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาองคการโดยใชแนวคิดของ ฮอยและซาโบ (Hoy
and Sabo, 1997 อางอิงใน สุคนธทิพย ตานา, 2558, หนา 26) ซึ่งมีความเหมาะสมในการวัดความสมบูรณของ
สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เพื่อจะไดนําผลของการศึกษาในครั้งนี้
เสนอผู บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธ ยมศึก ษาในอํ าเภอแมสาย จังหวัดเชี ยงราย ใชเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายสร า งองค ก ารแห ง ความสมบู ร ณ แ ละมี สุ ข ภาพดี อั น จะส ง ผลให ก ารบริ ห ารงานเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายจําแนกตาม
ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ
1. ประสบการณในการทํางาน
1.1 ต่ํากวา 5 ป
1.2 5–10 ป
1.3 ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 สูงกวาระดับปริญญาตรี

สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ตามแนวคิดของ ฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo,
1997 อางอิงใน สุคนธทิพย ตานา, 2558, หนา 26) 6 ดานดังนี้
1. มิติดา นเกียรติศกั ดิ์ศรีของโรงเรียน
2. มิติดานความเปนผูนาํ ของผูบ ริหารโรงเรียน
3. มิติดานอํานาจอิทธิพลของผูบ ริหารโรงเรียน
4. มิติดา นการสนับสนุนทรัพยากร
5. มิติดานการอยูรวมกันของครู
6. มิติดานการมุงเนนวิชาการ

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมุติฐาน
1. ครูที่มีประสบการณการในการทํางานแตกตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายแตกตางกัน
2. ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแม
สาย จังหวัดเชียงรายแตกตางกัน

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย และเพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม
ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน
92 คน จากจํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 2 แหงเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ
แบ ง ออกเป น 2 ตอน ดั ง นี้ ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามข อ มู ล เบื้ อ งต น ของผู ต อบแบบสอบถามซึ่ ง ประกอบด ว ย
ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที่ 2 เปน
แบบสอบถามสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคารอยละ คาแจกแจงความถี่ (f)
คาเฉลี่ย (xˉ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสถิติทดสอบเอฟ (F-test) และคาสถิติทดสอบที (t-test
independent)
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ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 92 คน พบวา ประสบการณในการทํางานของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการทํางาน 5–10 ป มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 34.8 และประสบการณ
การทํางานตั้งแต 10 ป ขึ้นไป มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 34.8 โดยประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป มีจํานวน
28 คน คิดเปนรอยละ 30.4
2. สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมทุกมิติอยูในระดับดี
เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น เรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปน อ ยดั ง นี้ ขอ ที่ มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ มิ ติ ด า นการมุ ง เน น วิ ช าการ
รองลงมา คือ มิติดานเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียนและมิติดานมิติดานการสนับสนุนทรัพยากรตามลําดับ สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มิติดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผลเรียงตามลําดับ ดังนี้
2.1 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานเกียรติศักดิ์ศรีของ
โรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครู
ไมไดรับแรงกดดันจากชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนอยางดี รองลงมา คือ โรงเรียนมีการเผยแพรชื่อเสียงของโรงเรียนใหชุมชน
รับทราบอยางตอเนื่อง และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการดานงบประมาณอยางโปรงใส เปนที่
ยอมรับไดโดยทั่วไป
2.2 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานความเปนผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี รองลงมา คือ ผูบริหารโรงเรียนชี้แจงใหคณะครูทราบถึง
ความคาดหวั ง ที่ โ รงเรี ย นต อ งการได รับ จากครู และข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า ที่ สุ ด คื อ ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี ก ารกํ า หนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
2.3 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานความเปนผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและบุคลากรในการจัดบริหารงานวิชาการรองลงมา
คือ ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนและผูบริหารระดับสูงใหความสนใจ
ในความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนของทานผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับจากบุคลากรและชุมชน ในการพัฒนา
การศึกษาผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและบุคลากรในการจัดบริหารงานทั่วไป และผูบริหาร
โรงเรียนไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและบุคลากรในการจัดการเกี่ยวกับระบบการบริหารงานดานการเงินและ
พัสดุ มีคาเฉลี่ยเทากัน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผูบริหารโรงเรียนทํางานรวมกับครูและบุคลากรไดเปนอยางดี
2.4 สุ ขภาพองคข องโรงเรีย นมั ธยมศึกษาในอํา เภอแม สาย จัง หวั ดเชี ยงรายมิติด านการสนับ สนุ น
ทรัพยากรโดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ครูมีความสามารถในการใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายรองลงมา คือ ผูบริหารโรงเรียนสนับสนุนครูใหมีการ
ผลิตสื่อ และการใชนวัตกรรม ในการประกอบการเรียนการสอนและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนจัดใหบริการ
คนควาความรูจากสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งใหบริการ Internet ความเร็วสูง
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2.5 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานการอยูรวมกันของครู
โดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีการ
ยอมรับความสามารถและความสําเร็จของเพื่อนครูเปนอยางดี รองลงมา คือ ครูมีการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและ
กันกันเพื่อความสําเร็จกาวหนาในวิชาชีพและครูมีการยกยองชมเชยครูที่เปนแบบอยางที่ดีอยูเสมอและขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ครูในโรงเรียนมีความรักใครปรองดองกัน
2.6 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานการมุงเนนวิชาการ
โดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูให
คําแนะนํา และแนะแนวในการเรียนของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนประสบความสําเร็ จในการเรียน รองลงมาคือ ครู
จัดการเรียนการสอนดวยความตั้งใจ และสงเสริมความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู และครูมีความเชื่อวา
นักเรียนของตนมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหาร
โรงเรียนใหความสําคัญในการพัฒนางานวิชาการสูมาตรฐานการศึกษา
3. การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม
ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงรายจําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน พบวา การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แสดงวา ประสบการณในการทํางานแตกตางกันไมทําใหความคิดเห็น
ในการประเมินสุขภาพองคการแตกตางกัน
3.2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงรายจําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แสดงวา วุฒิการศึกษาแตกตางกันไมทําใหความคิดเห็นตอการประเมินสุขภาพองคการ
แตกตางกัน

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สามารถ
อภิปรายผลได ดังนี้
1. สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทุกมิติอยูในระดับดี
เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบว า มิ ติ ด า นการมุ ง เน น วิ ช าการ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก ครู โ รงเรี ย น
มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ทุมเทกาย ใจ เวลาในการสอนและ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ ผูบริหารโรงเรียนสามารถจัดการองคการไดอยาง
ราบรื่น มีการสนับสนุนในเรื่องของ ทั้งสวัสดิการ และวัสดุอุปกรณ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนจึงทําใหการจัดการ
เรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูทําใหนักเรียน มีแรงจูงใจในการ
เรียน จัดใหมีอุปกรณในการเรียน การสอนมีเพียงพอ อีกทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายยัง
ได รับ การยอมรั บ จากชุ ม ชนที่ มี ส ว นร ว มในการสนั บ สนุ นการจั ดการเรี ย นการสอนเป น อยา งดี มีค ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานคอยสนับสนุนและใหคําปรึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหโรงเรียนและชุมชนมี
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ความสัมพันธอันดีตอกันสอดคลองกับแนวคิดของฮอยและเฟลดแมน (Hoy and Feldman, 1987 อางอิงใน จิราภา เชื้อ
เอี่ยม, 2553, หนา 31-32) ที่ไดกลาววา โรงเรียนที่มีสุขภาพองคการสมบูรณ เปนโรงเรียนที่มีระดับคะแนนสูงในทุก
มิติสุขภาพองคการ กลาวคือ โรงเรียนสามารถรักษาความสัมพันธที่ดีตอชุมชน โดยไมมีการตอตานหรือการผลักดัน
จากกลุมผูปกครองที่ไมมีเหตุผล มีคณะกรรมการศึกษาที่เขมแข็งสามารถตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งนโยบายที่ดี ผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนเขาใจและเปนมิตรกับผูรวมงาน มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวสูง
รวมทั้งมีความสามารถในการใชอิทธิพลตอผูบังคับบัญชาหนวยเหนือ เพื่อขอความชวยเหลือในสิ่งที่โรงเรียนตองการ
ไดแกการของบประมาณเพิ่มเติม การขออัตรากําลังเพิ่ม การขอวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนเพิ่มเติม นอกจากนี้
ผูบริหารยังสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกครูและนักเรียน ไดแกอุปกรณ
การเรียนการสอน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเอาใจใสตอการเรียนการสอนมีการ
มุงเนนทางวิชาการอยูในระดับสูง โดยมีเปาหมายที่จะรักษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไวแตละป มีการ
จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ และกระตุนใหนักเรียนขยันหมั่นเพียรและสนใจการเรียน ทายที่สุดผลการเรียน
จะอยูในระดับที่นาพอใจสอดคลองกับงานวิจัยของ สุคนธทิพย ตานา (2558, หนา 79-85) ที่ไดศึกษาสุขภาพองคการ
โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายและเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะสุขภาพองคการ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะมิติดานการมุงเนนวิชาการ มิติดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียนและมิติดานความเปน
ผูนําของผูบริหารโรงเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร ฟกแกว (2550, หนา 56-57) ไดศึกษาสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสุขภาพ
องคการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองคการของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามสถานที่ตั้งในเขตอําเภอตางกัน พบวาสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา สุขภาพองคการที่อยูในระดับมากเรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแกดานการอยูรวมกันของครู ดานความ
เปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนดานเกียรติศักดิ์ของโรงเรียน ดานการมุงเนนวิชาการและดานการสนับสนุนทรัพยากร
สวนดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1.1 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานเกียรติศักดิ์ศรีของ
โรงเรี ย น โดยภาพรวมอยู ในระดั บ ดี ครู ไ ม ไ ดรั บ แรงกดดั น จากชุม ชนในการจั ด กระบวนการเรี ย นการสอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ใหการชวยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนอยางดี โรงเรียนมีการเผยแพร
ชื่อเสียงของโรงเรียนใหชุมชนรับทราบอยางตอเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูและบุคลากรสามารถปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมไดและไมไดรับแรงกดดันจากชุมชนและผูปกครอง ผูบริหารโรงเรียนไมมีขอบกพรอง บริหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนสามารถปรับตัวใหอยูรอดสามารถเผชิญปญหาและความยุงยากในสังคมได สอดคลองกับ
แนวคิดของ วราพร จันทรเดช (2548 อางอิงใน ศิริพงศ พงษดี, 2553, หนา 21) ที่ไดกลาวไววา เกียรติศักดิ์ศรีของ
โรงเรียน หรือความเขมแข็งขององคการ คือ ความสามารถขององคการในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมภายนอกเพื่อ
ความอยูรอด และจะสามารถควบคุมความมั่นคงในการปฏิบัติงานและปกปองจากแรงกดดันของชุมชนและสามารถที่
จะควบคุมความมั่นคงในการปฏิบัติงานผูปกครองได ดังนั้นความสามารถขององคการในการปรับตัวเปนปจจัยหนึ่งที่
จะบอกวาองคการนั้นมีประสิทธิภาพในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมก็ดี การลดความเสี่ยง และความพยายามสราง
เกราะกําบังผลกระทบจากภายนอกก็ดี เปนการแสดงถึงเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ฮอยและซาโบ
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(Hoy and Sabo, 1997, p. 65 อางอิงใน ศิริพงศ พงษดี, 2553, หนา 21) กลาววาเกียรติศักดิ์ศรี คือความสามารถของ
องคการที่จะดําเนินกับสิ่งแวดลอมโดยรอบในวิถีทางที่จะไดรับความชวยเหลือค้ําจุนจากภายนอก เชน ชุมชนใน
ทองถิ่นของตนเองเพื่อรักษาไวซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีหรือความเขมแข็งของโรงเรียน ในปจจุบันโรงเรียนเปนสถานศึกษาที่
ผูบริหาร ครู และนักเรียนอยูรวมกันไดพัฒนาตนเอง การบริหารและการจัดการเรียนการสอนจึงตองรวมมือกันตั้งแต
ครู ผู ส อน ผู ป กครอง ผู นํ า ชุ ม ชน ตลอดจนองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารบริ ห ารจั ด การในรู ป แบบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารองคการ จะตองมีประสิทธิภาพในการเผชิญปญหายุงยากจากภายนอก
เชน ครูไดรับการปกปองจากผูปกครองและชุมชนที่ไมมีเหตุผลโรงเรียนตองไมออนไวตอแรงกดดันจากภายนอก ความ
เขมแข็งของของคณะกรรมการสถานศึกษาตองพิจ ารณาขอเรี ยกรองของชุ มชนอยางรอบคอบ เพื่อ ไมกอใหเกิ ด
อิทธิพลเหนือของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนตน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุคนธทิพย ตานา (2558, หนา
79-85) ไดทําการศึกษาสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา
สุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ โรงเรียนมีอิสระในการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองตอความตองการของชุมชนอยูในระดับมากรองลงมาคือโรงเรียนมีการบริหารจัดการงบประมาณไดอยาง
เปนอิสระภายใตกฎหมายกําหนดอยูในระดับมากและโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูและบริการขอมูลขาวสารแกชุมชนทาง
วิชาการอยูในระดับมากตามลําดับสวนชุมชนไมมีอิทธิพลเหนือคณะกรรมการสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.2 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานความเปนผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับดี ผูบริหารโรงเรียนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ผูบริหารโรงเรียนชี้แจงให
คณะครูทราบถึงความคาดหวังที่โรงเรียนตองการไดรับจากครู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารโรงเรียนมีความเปนมิตร
เปนที่พึ่ง เปดเผยและสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา พฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับงาน และผลสัมฤทธิ์
ของงาน มีทัศนคติ และความคาดหวังที่ดีตอผูรวมงานกําหนดมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคลองกับ
แนวคิดของ ประเสริฐ พิมลสกุล (2548, หนา 21-23 อางอิงใน สุคนธทิพย ตานา, 2558,หนา 28) กลาวไววา ความ
เปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนหมายถึงพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนมีความเปนมิตรเปนที่พึ่ง เปดเผยและสนับสนุน
ผูใตบังคับบัญชา พฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน มีทัศนคติ และความ
คาดหวังที่มีตอผูรวมงานกําหนดมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ผูนําแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะเปนไปในลักษณะการเสริมสรางบรรยากาศแหงความเปนมิตรทํางานรวมกัน
ดวยความไววางใจ และใหความเคารพกันอยางสนิทสนม และความเปนกันเองซึ่งเปนแบบผูนําที่เนนคนงานหรือ
ผูรวมงานเปนหลัก ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมความเปนผูนําซึ่งใหความสําคัญกับงาน หรือผูบริหารงานเปนหลัก
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปวริศร โปกุล (2550, หนา 63-64) ไดทําการศึกษาสุขภาพองคการโรงเรียนในฝน
ระดับตํ าบล อํ าเภอพนัสนิค ม สัง กัดสํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีจุด มุงหมายเพื่อ ที่จะศึก ษาและ
เปรียบเทียบสุขภาพองคการโรงเรียนในฝนระดับตําบล อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต
2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน ผลการวิจัย พบวา ดานความเปนผูนําของผูบริหาร
โรงเรียน โดยรวมอยูในระดับแข็งแรงมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยมี
คาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ผูบริหารโรงเรียนมีความเปนมิตรและเขาพบไดงาย ผูบริหารโรงเรียนชี้แจงให
คณะครูทราบถึงความคาดหวังที่โรงเรียนตองการไดรับจากครู และผูบริหารโรงเรียนปรึกษาหารือกับครูเกี่ยวกับ
ปญหาในชั้นเรียน
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1.3 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานความเปนผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับดี ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและบุคลากรในการ
จัดบริหารงานวิชาการผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียน และผูบริหาร
ระดับสูงใหความสนใจในความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนของทาน ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับจากบุคลากร
และชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและบุคลากรในการจัด
บริหารงานทั่วไป การจัดการเกี่ยวกับระบบการบริหารงานดานการเงินและพัสดุ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาผูบริหารโรงเรียนเปนที่นาเชื่อถือของผูบริหารระดับเหนือขึ้นไปและสามารถใชอํานาจในการบังคับ
บัญชาหนวยงานได สอดคลองกับแนวคิดของ ฮอย และมิลเกส (Hoy and Miskel, 2001, p. 199 อางอิงใน เจริญ ควร
หา, 2552, หน า 22) ไดใหค วามหมายวา อิทธิพ ลของผู บริหารโรงเรียน เปนความสามารถของผูบริ หารต อ
ผูบังคับบัญชา ผูบริหารเปนที่นาเชื่อถือของผูบังคับบัญชา สามารถรวมทํางานกับผูบริหารที่เหนือกวาไดอยางมีอิสระ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริพงศ พงษดี (2553, หนา 51-52) การศึกษาการสรางสุขภาพองคการของโรงเรียน
เบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา ดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน
โดยรวมและเปนรายขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ ผูบริหารโรงเรียนไดรับการตอบสนอง
ความตองการจากผูบังคับบัญชา ผูบริหารโรงเรียนสามารถรวมงานไดดีกับผูบังคับบัญชา และโครงการกิจกรรมใหม
ๆ ผูบริหารโรงเรียนไดรับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
1.4 สุ ข ภาพองค ข องโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในอํ า เภอแม ส าย จั ง หวั ด เชี ย งราย มิ ติ ด า นการสนั บ สนุ น
ทรัพ ยากร โดยภาพรวมอยูใ นระดับ ดี ครูมี ความสามารถในการใชสื่ อการเรีย นการสอนที่ หลากหลาย ผู บริ หาร
โรงเรียนสนั บสนุนครูใหมี การผลิตสื่อ และการใชน วัตกรรม ในการประกอบการเรียนการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูบริหารโรงเรียนมุงสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารดานบุคลากร การเงินอาคารสถานที่ เพื่อชวยเหลือใหการ
บริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพียงพอ แตยังขาดการสนับสนุนการพัฒนาใหโรงเรียนมีแหลงสืบคนขอมูล
ที่หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงการเรียนรูออนไลนผานทาง Internet ความเร็วสูง จึงทําใหผลการประเมินใน
ดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริพงศ พงษดี (2553, หนา 51-52) การศึกษาการสราง
สุขภาพองคการของโรงเรีย นเบญจมานุสรณ สังกั ดสํานั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาจันทบุรี เขต 1 พบวา ด านการ
สนั บ สนุน ทรั พยากร โดยรวมและเปน รายข อ อยูใ นระดั บ มาก เรีย งลํ าดั บ จากค า เฉลี่ ย มากไปน อ ย คื อ ผูบ ริ ห าร
สนับสนุนวัสดุและอุปกรณพิเศษมีเพิ่มเติมใหเสมอเมื่อครูตองการใช ครูไดรับอุปกรณที่จําเปนสําหรับการเรียนและ
การสอน และครูไดรับบริการวัสดุอุปกรณการสอนอยางเพียงพอกับความตองการ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
โรงเรียนจัดใหบริการคนควาความรูจากสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งใหบริการ Internet ความเร็วสูง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุคนธทิพย ตานา (2558, หนา 79-85) ที่ไดศึกษาสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียง
แกน จังหวัดเชียงรายและเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะสุขภาพองคการโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอเวียง
แกน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวามิติดานการสนับสนุนทรัพยากร พบวา สุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษา
ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้
ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหครู บุคลากรเขารวมอบรมพัฒนาอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหาร
โรงเรียนสนับสนุนครูใหมีการผลิตสื่อ และการใชนวัตกรรม ในการประกอบการเรียนการสอนอยูในระดับมาก และ
ผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถในการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากผูบริหาร
โรงเรียนมีความสามารถในการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนจัดใหบริการคนควา
ความรูจากสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งใหบริการ Internet ความเร็วสูงมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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1.5 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานการอยูรวมกันของครู
โดยภาพรวมอยูในระดับดี ครูมีการยอมรับความสามารถและความสําเร็จของเพื่อนครูเปนอยางดี ครูมีการชวยเหลือ
สนับสนุนซึ่งกันและกันกันเพื่อความสําเร็จกาวหนาในวิชาชีพ และครูมีการยกยองชมเชยครูที่เปนแบบอยางที่ดีอยู
เสมอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูในโรงเรียนมีความรูสึก และแสดงออกถึงการยอมรับ เชื่อฟง เคารพ ศรัทธาตอ
ผูบริหาร ตลอดจนการมีสัมพันธภาพที่ดีตอผูปฏิบัติงานในโรงเรียนดวนกัน โดยอาศัยความสามัคคีกลมเกลียวกัน
รวมถึงความศรัทธาตออาชีพ เพื่อใหแรงจูงในความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและไดรับการยอมรับทําใหครูอยูรวมกัน
อยางสงบสุข สอดคลองกับแนวคิด ของ ฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo, 1997, p. 64 อางอิงใน ศิริพงศ พงษดี,
2553, หนา 25-26) กลาววา เปนความเนนเฟนของบุคลากรในโรงเรียนที่มีตอกัน หรือความรูสึกที่ดีตองานสอนตอ
นั ก เรี ย น ต อ เพื่ อ นร ว มงาน สถานศึ ก ษาใดที่ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามผู ก พั น รั ก ใคร ก ลมเกลี ย วกั น ให ค วามช ว ยเหลื อ
ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรนเต็มความสามารถ สถานศึกษานั้นจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนการสราง
ขวัญในการปฏิบัติหนาที่ดวย ซึ่งหมายถึงการที่ผูใตบังคับบัญชาเชื่อมั่นในตัวผูบริหารองคการ มีความมั่นคงในงานที่ทํา
มีความกระตือรือรน มีความเปนอิสระระหวางเพื่อรวมงาน มีความรูสึกที่ดีตอผูอื่น และมีความรูสึกวามีความสําเร็จใน
การทํางาน ครูที่มีศักยภาพสูงจะตองตระหนักและรูวาตนเองมีศักดิ์ศรี มีคุณคา มีคนยกยองนับถือ มีความคิดและเจต
คติที่ดี มีอิสระเสรีและสามารถควบคุมตนเองได และจะตองเขาใจและรูวาจะตองปฏิบัติตอคนอื่นอยางไร นั้นคือ
จะตองปฏิบัติใหดีที่สุด ในภาระหนาที่ของตนเอง ซึ่งจะสงผลใหตนเองเปนบุคคลสําคัญหรือมีความหมายตอบุคคลอื่น
การเขาใจและรูจักตนเองนั้นทําใหสามารถวิเคราะหตนเองไดวาตนเองตองการอะไร มีความสนใจและมีชีวิตอยูในโลก
ใหมีความสุขไดอยางไร สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริพงศ พงษดี (2553, หนา 51-52) ไดศึกษาการสรางสุขภาพ
องคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา ดานการอยูรวมกันของ
ครู โดยรวมและเปนรายขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ ครูมีความเอื้อเฟอเฟอแผซึ่งกัน
และกัน ครูในโรงเรียนไมหางเหินและเย็นชาตอกัน ครูในโรงเรียนมีความรักใครปองดองกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะสมาชิก
ในองคการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิผลดวยและการที่จะดําเนินการไดทั้งสองประเด็นนี้ก็
ขึ้นกับการบริหารนั้นเอง เพราะหนาที่ความรับผิดชอบของการบริหาร คือ ความรับผิดชอบตอองคการสมาชิกใน
องคการมีสวนรวมใน การทํางาน มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี คนทํางานมีขวัญกําลังใจ ผูบริหารเปดกวางตอ การ
บริ ห ารแบบมี ส ว นร ว ม คนทํ า งานทํ า งานอย า งมี ค วามสุ ข สามารถทํ า งานได อ ย า งเต็ ม สมรรถนะ สมาชิ ก มี
ความกาวหนาในหนาที่การงานและมีผลผลิตขององคการสูง
1.6 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานการมุงเนนวิชาการ
โดยภาพรวมอยูในระดับดี ครูใหคําแนะนําและแนะแนวในการเรียนของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนประสบความสําเร็จใน
การเรียน ครูจัดการเรียนการสอนดวยความตั้งใจและสงเสริมความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู และครูมีความ
เชื่ อ ว า นั ก เรี ย นของตนมี ค วามสามารถที่ จ ะประสบความสํ า เร็ จ ในการเรี ย น ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก โรงเรี ย นให
ความสําคัญกับงานวิชาการ เพราะงานวิชาการถือเปนหัวใจหลักของการจัดการศึกษา ผูบริหารใสใจในการสนับสนุน
สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการนิเทศภายในเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการจัดการศึกษา สอดคลองกับ อํานวย ศรีอนันต (2550, หนา 45) ไดกลาวไววา การมุงเนนวิชาการเปน
ภารกิจหลักของโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียนและครูตองรวมกันกําหนดเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และรวมกัน
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดและเกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูเรียนโดยใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ซึ่งผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําทางวิชาการตองมีความรูความสามารถ ความ
เขาใจงานทั้งดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานวัสดุประกอบหลักสูตร
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และสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล ดานงานหองสมุดดานการนิเทศภายใน และดานการประชุม
อบรมทางวิชาการ สวนครูผูสอนตองใชความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนามุงศักยภาพของผูเรียนให
สูงสุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมพรฟกแกว (2550, หนา 56-57) ไดวิจัยเรื่องสุขภาพองคการของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 พบวา สุขภาพองคการมิติการมุงเนนวิชาการอยูในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ จากสภาพการณปจจุบันผูปกครองและตัวของนักเรียนเองไดใหความสําคัญกับคุณภาพดานวิชาการ
ของโรงเรียนดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับโรงเรียนขางเคียงโรงเรียนจําเปนที่จะตองมีนโยบายในการบริหาร
จัดการโรงเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการโดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคพรอมทั้งประกาศใหบุคลากรครู
ไดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในสวนของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางโรงเรียนก็มีการสงเสริมการอบรมพัฒนา
ครูอยางตอเนื่อง โดยเนนใหบุคลากรครูไดใชกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมากขึ้น มีการทําวิจัยในชั้น
เรียนมีการสนับสนุนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระตุนใหนักเรียนมีการแขงขันทางวิชาการ รวมถึง
สนับสนุนใหนักเรียนไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น แตในทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับบริบทของโรงเรียน และพื้นฐานของผูเรียน
ดวยวาจะมีศักยภาพมากนอยเพียงใด
2. ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนก
ตามประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษาสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย จําแนกตามประสบการณการทํางานโดยภาพรวมและรายดาน พบวา การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายจําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แสดงวา ประสบการณในการทํางานแตกตางกันไมทําใหความคิดเห็น
ในการประเมินสุขภาพองคการแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ครูที่มีประสบการณการในการ
ทํางานแตกตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
แตกตางกัน ที่ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ประสบการณการทํางานที่แตกตางกันไมสามารถวัดระดับสุขภาพขององคการได
การประเมินสุขภาพขององคการเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของครู และบุคลากรในองคการเปนหลัก โดยรับรูไดจาก
การสังเกต และสภาพแวดลอมในองคการ เพื่อนรวมงาน ชุมชน และการบริหารงานของผูบริหารที่จะสามารถจัดการ
บริหารองคการ ถึงแมวาครู และบุคลากรในองคการจะมีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมาก หรือนอ ย
เพียงใดก็ไมสงผลตอการประเมินสุขภาพขององคการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริพงศ พงษดี (2553, หนา 5152) การศึกษาการสรางสุขภาพองคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
ที่ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
จําแนกตามประสบการณในการทํางานและวุฒิการศึกษาโดยรวมและเปนรายขอไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ปวริศร โปกุล (2550, หนา 63-64) ทําการศึกษาสุขภาพองคการโรงเรียนในฝนระดับตําบล อําเภอ
พนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะศึกษาและเปรียบเทียบสุขภาพ
องคการโรงเรียนในฝนระดับตําบล อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน พบวา ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองคการโรงเรียนในฝนระดับตําบล
อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการ
ทํางาน โดยรวมและรายดานตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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2.2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงรายจําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา วุฒิการศึกษาแตกตางกันไมทําใหความคิดเห็นตอการประเมินสุขภาพ
องคการแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความเห็นเกี่ยวกั บ
สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก วุฒิ
การศึกษาที่แตกตางกันไมสามารถวัดระดับสุขภาพขององคการได ปจจัยหลักที่สงผลการประเมินสุขภาพขององคการ
เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของครู และบุคลากรในองคการที่รับรูไดจากการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ผลสํ าเร็จ ของงาน และสิ่ง แวดล อมทั้งภายใน ละภายนอกองค การ ถึง แมว าครูแ ละบุค ลากรในองคก ารจะมีวุ ฒิ
การศึกษาที่แตกตางกันก็ไมทําใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองคการแตกตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริ
พงศ พงษดี(2553, หนา 51-52) การศึกษาการสรางสุขภาพองคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ที่ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณในการทํางานและวุฒิการศึกษา โดยรวมและเปนรายขอไม
แตกตางกัน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของปวริศร โปกุล (2550, หนา 63-64) ทําการศึกษาสุขภาพองคการ
โรงเรียนในฝนระดับตําบล อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะ
ศึกษาและเปรียบเทียบสุขภาพองคการโรงเรียนในฝนระดับตําบล อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน พบวา ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองคการ
โรงเรียนในฝนระดับตําบล อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
และประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดานตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวมจะอยูในระดับดี ซึ่งแตละมิติอยูในระดับดีทุกขอแตก็ยังพบวามีบางมิติ และบางขอที่เปนปญหาที่ผูบริหาร
จะตองใหความสนใจ เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศ ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงสุขภาพองคการภายในโรงเรียน ดังนี้
1. จากการวิจัย พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายมิติดาน
ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนในเรื่องของผูบริหารโรงเรียนมีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารควรมีการวางแผนการทํางานที่มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
โดยสงเสริมใหมีการวางแผนรวมกันระหวางผูบริหาร คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียนอยางพรอมเพรียงกัน
เพื่อใหทราบถึงแนวทางและวิธีการในการทํางาน ตลอดถึงกําหนดการ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยอาจทํา
เปนโครงการ หรือปฏิทินการปฏิบัติงานขององคการ
2. จากการวิจัย พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายมิติดาน
การสนับ สนุ นทรัพ ยากรในเรื่ องของโรงเรีย นจั ดใหบ ริก ารคน คว าความรู จ ากสื่อ ที่ห ลากหลาย รวมทั้ งใหบ ริก าร
Internet ความเร็วสูง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารจะตองสงเสริม และสนับสนุน และจัดใหมี Internet ความเร็วสูง
เพื่อเปนประโยชนในการสืบคนขอมูล และการทํางานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถสืบคนขอมูลไดอยาง
หลากหลาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1.ควรทําการศึกษาวิจัยรูปแบบของความสัมพันธระหวางสุขภาพองคการของโรงเรียนกับความพึงพอใจของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
2.ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย

กิตติกรรมประกาศ
สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวย
การสนั บ สนุ น จากบุ ค คลหลายฝ า ย ผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ดร.สั น ติ บู ร ณะชาติ ซึ่ ง เป น อาจารย ที่ ป รึ ก ษา ได ใ ห
คําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควา
ดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นางอสมาภรณ อักษร รองผู อํานวยการโรงเรี ยนดอยหลวงรัชมั งคลาภิเษก นายวรวั ติ
กิติวงศ รองผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และ ดร.กฤชฐา พลตรี ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันตนเปา ที่ได
กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถาม ที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากรและผูที่เกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนแมจันวิทยาคม อําเภอแม
จัน จังหวัดเชียงราย โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ที่ไดใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูล
และตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
Student Affairs Administration of Educational Opportunity Expansion Schools
in Education Development Network Group, Thirdthai, Maefahluang District,
Chiang Rai Province
นภัทร จันทิมา 1* และ น้ําฝน กันมา 2
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Naphat Jantima1* and Namfon Gunma2
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ประชากร ไดแก
ผูบริหาร และคณะครูจํานวน 164 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถาม นํามาวิเคราะหขอมูล คารอยละ คาเฉลี่ย
ประชากร คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร
ผลการศึกษา พบวา การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส ในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก (µ=3.83) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฎิบัติงานอยูในระดับมากที่สุดไดแก การวางแผนงานกิจการนักเรียน (µ=
4.52) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (µ=4.05) อยูใน
ระดับมาก การบริหารงานกิจการนักเรียน (µ=4.03) อยูในระดับมาก การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(µ=3.89) อยูในระดับมาก การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (µ=3.28) อยูในระดับปานกลาง และการ
ประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน (µ=3.23) อยูในระดับปานกลาง
แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน ควรรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการ เกี่ยวกับงานกิจการ
นักเรียนที่เปนปจจุบันเพื่อการวางแผนงาน มีการประสานงานอยางตอเนื่องระหวางโรงเรียนกับเครือขายผูปกครอง
และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม พั ฒ นาความประพฤติ แ ละระเบี ย บวิ นั ย ให ค รู ผู รับ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อจัดกลุมนักเรียน สรางบรรยากาศของ ประชาธิปไตยในโรงเรียนอยาง
เดนชัด มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน เพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่ตรวจสอบ
ได และนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียนในทุกกิจกรรม
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Abstract
This research aims to study and propose guidelines for Student Affairs Administration of Educational
Opportunity Expansion Schools in Education Development Network Group, Thirdthai, Maefahluang District,
Chiang Rai Province. The population in this survey study was 164 administrators and teachers. The study tools
were the questionnaires. The statistics used were percentage, mean and standard deviation.
The results showed that Student Affairs Administration of Educational Opportunity Expansion Schools in
Education Development Network Group, Thirdthai, Maefahluang District, Chiang Rai Province. The overall present
states of administration by student Affairs at a high level (µ=3.83). When considering in each side, planning
student affairs at a highest level (µ=4.52). Followed by encouraging students to develop the discipline of ethics
at a high level (µ=4.05). Management of student affairs at a high level (µ=4.03). Promotion of democracy in
schools at a high level (µ=3.89). Student Care System at a moderate level (µ=3.28). Assessment of student
affairs at a moderate level (µ=3.23).
Guidelines for Student Affairs Administration. Regulation should gather and the practice of the
government about student affairs. The current for planning. Coordination continues between school and parent
networks. And the relevant authorities. The activities promotes the development conduct and discipline. The
teachers responsible for student individually study. To group students. Create an atmosphere of democracy in
school markedly. Has prepared a report analyzing the results of the evaluation of student affairs. To make a
performance check. And the results were used to improve the development, implementation of business
students in all activities.
Keywords: Student Affairs Administration

บทนํา
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนที่มีการไหลบาทางวัฒนธรรมเขาสูสังคมไทย หรือยุคสมัย
ของขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดนนั้น เปนปจจัยเงื่อนไขที่สําคัญอยางหนึ่งที่นําสังคมไทยไปสูพัฒนาการของการประดิษฐ
คิดคน และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารระหวางกันทั่วโลก ทั้งนี้เพื่ออํานวยความ
สะดวกและตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีเหลานี้ไดสรางคานิยมใหกับ
ผูบริโภคอยางกวางขวางและแพรหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับวันยิ่งมีบทบาทและมีความสําคัญตอการดําเนินวิถีชีวิตของคน
ทั่วโลก วัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเขามาจนยากจะตานทานโดยเฉพาะอยางยิ่ง เยาวชน เปนกลุมที่ถูกวัฒนธรรม
ดังกลาวครอบงําไดงายกอใหเกิดทั้งปญหาสุขภาพกายสุขภาพจิต ปญหาดานคานิยมบริโภคนิยม นําไปสูพฤติกรรม
ของเด็กในวัยตาง ๆ ในทางที่ไมเหมาะสมเหมาะสม (กระทรวงวัฒนธรรม, 2557)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กําหนด
วาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 7 ใน
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรี
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ความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในการเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา
ศิล ปวั ฒนธรรมของชาติ การกีฬ า ภูมิ ปญ ญาทอ งถิ่ น ภูมิ ปญ ญาไทยและความรูอั นเปน สากล ตลอดจนอนุรัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ใฝรูและเรียนรูดวยตัวเองอยางตอเนื่อง การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูเหมาะสมตามระดับ
การศึกษาในเรื่องตอไปนี้ ความรูเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธของตนเองและสังคม ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคม
โลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 3-8)
การบริหารงานกิจการนักเรียน จึงเปนหนึ่งในหลาย ๆ งานของการบริหารโรงเรียนซึ่งมีความสําคัญ ในการ
จัดการบทบาทหนาที่จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล มี
ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนที่ครบถวนและเปนปจจุบัน เพื่อชวยใหครูเขาใจ เขาถึงและพัฒนานักเรียนโดยผาน
กระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการเพื่อสรางคุณลักษณะพึงประสงคของผูเรียนใหสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียน
ใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจ ในความเปนชาติไทยเกิดการเรียนรูระบอบประชาธิปไตยผาน
กระบวนการและกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย มีจิต
สาธารณะ ใชชีวิตอยางพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน สามารถเลือกดําเนินชีวิต อยางผูมีภูมิรูและมีภูมิ
ธรรม
โรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย ประกอบไปดวยโรงเรียนบานพญาไพร
โรงเรียนบานแมหมอ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา โรงเรียนบานเทอดไทย โรงเรียนบานจะตี โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร พบ
ปญหาเด็กออกกลางคั นตอเนื่องในทุกป ตามสถิ ติการจั ดเก็บข อมูลนั กเรียนรายบุค คลเพื่ อการจั ดทําสถิ ติขอมู ล
สารสนเทศโปรแกรม Data Management Center (DMC) พบวาสวนใหญนักเรียนที่ออกกลางคันจะอยูในชวงการเรียน
ในระดับมัธยมซึ่งเขาสูการเปนวัยรุน สาเหตุสําคัญคือการติดสารเสพติด และการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรจน
ตั้งครรภ จากขอมูลการเยี่ยมบานนักเรียน นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูอื่นที่มิใชบิดามารดาของตนเองจึงทําให
ความอบอุนจากครอบครัวที่ไดรับอาจไมเพียงพอ และสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียน งาน
กิจการนักเรียนจะเปนงานที่สามารถชวยเหลือนักเรียนเหลานี้ใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ ไดอยางครบถวน ทั้ง
ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสงเสริมงานกิจการนักเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ภายในโรงเรียนแตละโรงเรียนดวย
จากความเปนมาและปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงไดศึกษาการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยาย
โอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย วามีสภาพในการปฏิบัติอยางไร เพื่อจะนําผลการศึกษาที่ไดไป
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพปจจุบันของนักเรียน และ
โรงเรียนตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในกลุ ม
เครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (2)เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
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บริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การบริหารงานกิจการนักเรียน 6 ดาน คือ
1. การวางแผนงานกิจการนักเรียน
2. การบริหารงานกิจการนักเรียน
3. การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ภาพ 7 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
4. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
5. การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
6. การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน

-สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุม เครือขาย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย
-แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอด
ไทย

วิธีการศึกษา
กลุมประชากรที่ใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแกผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย จํานวน 9 คน และคณะครูโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย จํานวน 155 คน รวมกลุมประชากรที่ใชศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ 164 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่มี 3 ตอน ตอนที่ 1 มี
ลักษณะเปนแบบสอบถามสถานภาพของขาราชการครูเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวยคําถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ การวิเคราะหขอมูลทั่วไป ใชสถิติ คือ คารอยละ (%) ตอนที่ 2 มี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด 2543, หนา
163) การวิเคราะหขอมูลใชสถิติคือ คาเฉลี่ย (µ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และตอนที่ 3 มีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายเปดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน นํามาจัดเรียง นํามาจัดเรียงลําดับตาม
คาความถี่ (ƒ) วิเคราะหขอมูลและสรุปเนื้อหา

ผลการศึกษา
1. สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอด
ไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก (µ=3.83) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่มีการปฎิบัติงานอยูในระดับมากที่สุดไดแก การวางแผนงานกิจการนักเรียน (µ=4.52) อยูในระดับ
มากที่สุด รองลงมาไดแก การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (µ=4.05) อยูในระดับมาก การ
บริหารงานกิจการนักเรียน (µ=4.03) อยูในระดับมาก การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (µ=3.89) อยู
ในระดับมาก การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (µ=3.28) อยูในระดับปานกลาง และการประเมินผลการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน (µ=3.23) อยูในระดับปานกลาง
ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียนพบวา ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด (µ=4.52) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับ พบวา ขอที่มีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก
ที่สุดไดแก แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียน (µ=4.95) อยูในระดับมากสุด รองลงมาไดแก จัดทํา
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ฐานขอมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน (µ=4.91) อยูในระดับมากสุด และลําดับที่นอยที่สุดคือ ระดมความคิดเห็นจาก
ผูมีสวนเกี่ยวของมากําหนด แผนงานกิจการนักเรียน (µ=3.48) อยูในระดับปานกลาง
ดานการบริหารงานกิจการนักเรียนพบวา ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก (µ=4.03) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับ พบวา ขอที่มีการปฎิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด
ไดแก การประสานงานกับครูประจําชั้น (µ=4.20) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ประสานงานกับผูปกครองนักเรียน
(µ=4.11) อยูในระดับมาก ลําดับที่นอยที่สุดคือ กําหนดนโยบายงานกิจการนักเรียน (µ=3.96) อยูในระดับมาก และ
จัดแบงสายงาน และจัดทําแผนภูมิสายงานกิจการนักเรียน ไวใหครู นักเรียน ผูปกครองทราบอยางเปดเผย (µ=3.96)
อยูในระดับมาก
ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม พบวา ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูใน
ระดับมาก (µ=4.05) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับ พบวา ขอที่มีการ
ปฎิบัติงานอยูในระดับมากที่สุดไดแก จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย เชน การเขาแถว การ
แตงกาย การแสดงความเคารพ ความสะอาด (µ=4.20) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก สงเสริมใหครูสอดแทรกวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนกาสอน (µ=4.18) อยูในระดับมาก และลําดับที่นอยที่สุดคือ บันทึกเกียรติ
ประวัตินักเรียนที่ทําดี (µ=3.92) อยูในระดับมาก
ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
(µ=3.28) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับ พบวา ขอที่มีการปฎิบัติงาน
อยูในระดับมากที่สุ ดไดแก กําหนดวิธี การปองกันและแก ไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรี ยน มีการคัดกรอง
นักเรียน (µ=3.91) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก จัดทําฐานขอมูลหรือระเบียนพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล
อยางเปนระบบ (µ=3.84) อยูในระดับมาก และลําดับที่นอยที่สุดคือ รวมมือกับเจาหนาที่หนวยงานอื่นเกี่ยวกับปญหา
ยาเสพติด (µ=2.54) อยูในระดับปานกลาง
ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พบวา ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก
(µ=3.89) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับ พบวา ขอที่มีการปฎิบัติงาน
อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ได แ ก มี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากคณะกรรมการนั ก เรี ย น สร า งบรรยากาศความเป น
ประชาธิปไตยในโรงเรียน (µ=4.08) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก กําหนดนโยบายสงเสริมประชาธิปไตยแกนักเรียน
อยางชัดเจน (µ=4.06) อยูในระดับมาก และลําดับที่นอยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธโครงการสงเสริมประชาธิปไตย
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน (µ=3.38) อยูในระดับปานกลาง
ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน พบวา ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
(µ=3.23) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับ พบวา ขอที่มีการปฎิบัติงาน
อยูในระดับมากที่สุดไดแก มีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนในรูปของคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน (µ=4.04)
อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ประเมินผลงานกิจการนักเรียนทุกภาคเรียน (µ=3.80) อยูในระดับมาก และลําดับที่
นอยที่สุด คือ มีการวิเคราะหผลการประเมินงานกิจการนักเรียน (µ=2.70) อยูในระดับปานกลาง
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน พบวา ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรรวบรวมระเบียบและ
แนวปฏิบัติทางราชการ เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนที่เปนปจจุบันเพื่อการวางแผนงานกิจการนักเรียน (f=24) คิดเปน
รอยละ 27.91 รองลงมา คือ ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ มีการเผยแพรให
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ผูเกี่ยวของทราบ (f=21) คิดเปนรอยละ 24.42 และสุดทาย ประชาสัมพันธเพื่อเปดโอกาสใหแตละฝายเขามามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียน ทั้งครู นักเรียน ผูปกครอง รวมไปถึงชุมชน (f=19) คิดเปนรอยละ 22.09
ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน พบวา ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการประสานงาน
อย างต อเนื่อ งระหวา งโรงเรี ยนกับ เครื อข า ยผู ป กครอง โรงเรีย นกับ หนว ยงานที่ รับ ผิ ดชอบเกี่ย วกับ เยาวชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ (f=36) คิดเปนรอยละ 41.86 รองลงมา คือ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจนและ
ครบทุกงาน (f=27) คิดเปนรอยละ 31.40และสุดทาย มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนํา
ผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง (f=14) คิดเปนรอยละ 16.28
ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม พบวา ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มี
การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยไดแก การตรงตอเวลา ความสะอาด การแตงกาย การ
เขาแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน (f=26) คิดเปนรอยละ
32.10 รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน (f=23) คิดเปนรอยละ 28.40
และสุดทายคือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมไดแก กิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 8ประการตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซื่อสัตย
สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความปนไทย มีจิตสาธารณะ (f=14) คิดเปนรอยละ
17.28
ดา นการดํ า เนิ นงานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น พบว า ที่มี ค า ความถี่ สู งสุ ด 3 ลํ า ดั บ แรก คื อ ให ค รู
ผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหทราบปญหาของนักเรียนแตละคนใหครบทุกคน และ
วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุมนักเรียน (f=27) คิดเปนรอยละ 33.75 รองลงมา คือ ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
กําหนดแนวทาง วิธีการปองกันและแกไขมีการแกปญหารวมกันกับบุคคลที่เกี่ยวของ (f=21) คิดเปนรอยละ 26.25
และสุดทายคือดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ เพื่อมีขอมูลในการจําแนกนักเรียนเกี่ยวกับนักเรียนที่มี
ปญหาที่เปนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา (f=15) คิดเปนรอยละ 18.75
ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พบวา ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สราง
บรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัด เชนมีการจัดกิจกรรมใหหาเสียงเลือกตั้งประธานหอง ประธาน
โรงเรียนรวมไปถึง คณะกรรมการนักเรี ยน (f=34) คิดเป นรอ ยละ 47.89 รองลงมา คื อมีก ารเผยแพรหลั กการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน (f=22) คิดเปนรอยละ 30.99 และสุดทายคือ ใหนักเรียนไดนําเสนอแนวคิด และมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนรวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเสรี ทั้งนี้ตองไมละเมิดสิทธิผูอื่น (f=15) คิด
เปนรอยละ 21.13
ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน พบวา ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน เพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่ตรวจสอบได และนําผล
การวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียนในทุกกิจกรรม (f=28) คิดเปนรอยละ 43.08
รองลงมา คือ ควรมีการเผยแพรผลการดําเนินงานแกสาธารณชนเพื่อใหผูเกี่ยวของรับทราบ ในรูปแบบของการ
ประชาสัมพันธของโรงเรียน เชนทางเว็บไซต หรือ รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR) (f=19)
คิดเปนรอยละ 29.23 และสุดทายคือ ควรมีการประเมินผลทุกกิจกรรมที่ดําเนินการในโรงเรียน ประเมินผลในระดับ
หนวยงานยอยภายในโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ (f=11) คิดเปนรอยละ 16.92
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่องการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอด
ไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีการปฎิบัติงานอยูในระดับมากที่สุดไดแก การวางแผนงานกิจการนักเรียน การปฎิบัติงานอยูในระดับ
มากไดแก การสงเสริม พัฒนาใหนั กเรี ยนมี วินัย คุณธรรม จริ ยธรรม การบริห ารงานกิจ การนักเรี ยน และ การ
ดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การปฎิบัติงานอยูในระดับปานกลางไดแก การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละดาน
สามารถอภิปรายได ดังนี้
ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน การปฎิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะโรงเรียนไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียน ที่ชัดเจน มีการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของมากําหนด
แผนงานกิจการนักเรียน วิเคราะหแผนและจัดทําโครงการงานกิจการนักเรียนไว อยางชัดเจน จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ
งานกิจการนักเรียน จัดทํา กฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดทําคูมือนักเรียน เพื่อชี้แจงเรื่อง
ระเบียบและแนวปฏิบัติ ตาง ๆ ใหนักเรียนและผูปกครองทราบ เผยแพรกฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานกิจการ
นักเรียน ใหครู นักเรียน ผูปกครองไดรับทราบ สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ กฤษณ จันทะวงค (2553) ไดศึกษา
แนวทางปฎิบัติในการแกปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม ดานการ
วางแผนการดําเนินงาน พบวามีการปฎิบัติจริงอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีการดําเนินงานในดานการกําหนดนโยบาย
หรือแนวทางการดําเนินงาน สํารวจความตองการ รวบรวมขอมูลพื้นฐาน วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกันทุก
ภาคสวน มีการแตงตั้งคณะทํางาน การมีสวนตัดสินใจการกําหนดแนวทางและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
ผูบริหาร การจัดทําแผนกิจกรรมโดยมีการวิเคราะหขอมูล นําขอมูลสารสนเทศมาประกอบการจัดทําแผนที่เนนการมี
สวนรวมของนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน มีการชี้แจงหนาที่ปฎิบัติใหคณะครูที่รับผิดชอบ นําผลการประเมินในป
ที่ผานมาใชเปนขอมูลในการวางแผนการปฎิบัติงาน
ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน การปฎิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนไดมีกําหนดนโยบาย
งานกิจการนักเรียน จัดขอบขายรายละเอียดการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน จัดแบงสายงานและจัดทําแผนภูมิสายงาน
กิจการนักเรียน ไวใหครู นักเรียน ผูปกครองทราบอยางเปดเผย แตงตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานกิจการ
นักเรียน อยางชัดเจน มีการดําเนินงานตามแผนงานกิจการนักเรียน มีการประสานงานกับครูประจําชั้น ประสานงาน
กับครูแนะแนว ประสานงานกับผูปกครองนักเรียน ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชน มีการ
ติดตามประเมินผลการทําแผนงานกิจการนักเรียน สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ เชาวฤทธิ์ ตาใจ (2554) ไดศึกษา
การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบานเทอดไทย (แผนกมัธยม) อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา การ
บริหารงานกิจการนักเรียนดานการบริหารงานกิจการนักเรียน อยูในระดับมาก ในทุกดาน ซึ่งมีการดําเนินงานในดาน
การกําหนดนโยบายจัดขอบขายรายละเอียดการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน จัดแบงสายงานและจัดทําแผนภูมิสายงาน
กิจการนักเรียนไวใหครู นักเรียน ผูปกครองทราบอยางเปดเผย โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียน อยางชัดเจน และมีการดําเนินงานตามแผนงานกิจการนักเรียน ทั้งยังไดมีการประสานงานกับครู
ประจําชั้น ครูแนะแนว ผูปกครองนักเรียน และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมดานการบริหารงานกิจการ
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นักเรียนการติดตามประเมินผลการทําแผนงานกิจการนักเรียน
ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปฎิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย เชน การเขาแถว การแตงกาย การแสดงความ
เคารพ ความสะอาด จัดอบรม ชี้แจงนักเรียนใหเขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัย จัด
กิจกรรมหรือโครงการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม เชน คายคุณธรรม มารยาทไทย เปนตน สงเสริมใหค รู
สอดแทรกวินัยคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนกาสอน เชิญวิทยากรมาบรรยาย อบรมใหความรูดานวินัย
คุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียนตามวาระโอกาสที่เหมาะสม จัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และสังคม เชน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมกีฬากิจกรรมนันทนาการ เปนตน มีการยกยองใหกําลังใจ
หรื อมอบวุฒิ บัต รแก นัก เรี ยน ที่ ประพฤติดี บั นทึ กเกีย รติ ป ระวัติ นัก เรี ยนที่ทํ า ดี เผยแพร เกี ยรติ ประวั ตินั กเรีย นที่
ประพฤติดีใหสังคม รับทราบอยางสมํ่าเสมอ สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ พนมรส ตุนสีใส (2550) ไดศึกษาการ
บริหารงานกิจการนักเรียนและแนวการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อําเภอ
เมือง จัง หวัด เชีย งราย พบวา การบริหารงานกิจ การนักเรี ยนด านการส งเสริ มพัฒ นาใหนัก เรียนมีวินั ยคุณ ธรรม
จริยธรรม ตามความคิดเห็นของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีการดําเนินงานในดานจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย เชน การเขาแถว การแตงกาย การแสดงความเคารพ ความสะอาด จัดอบรม
ชีแจงนักเรียนใหเขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัย จัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริม
วินัย คุณธรรม จริยธรรม เชน คายคุณธรรม มารยาทไทย เปนตน สงเสริมใหครูสอดแทรกวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการเรียนกาสอน เชิญวิทยากรมาบรรยาย อบรมใหความรูดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียนตาม
วาระโอกาสที่เหมาะสม จัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม จัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน จัดกิจกรรมดนตรี จัดกิจกรรมกีฬา จัดกิจกรรม
นันทนาการ จัดกิจกรรมหรือโครงการหารายไดระหวางเรียน สงเสริมใหมีการแสดงออกที่ดี โดยการจัดเวทีแสดง
แลกเปลี่ยน เรียนรู มีการยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแกนักเรียน ที่ประพฤติดี บันทึกเกียรติประวัตินักเรียนที่
ทําดี เผยแพรเกียรติประวัตินักเรียนที่ประพฤติดีใหสังคม รับทราบอยางสมํ่าเสมอ
ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การปฎิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะโรงเรียน
ได จัดทําฐานขอมูลหรือระเบียนพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคลอยางเปนระบบ กําหนดวิธีการปองกันและแกไข
พฤติก รรมที่ ไม เหมาะสม ของนั กเรีย น มี การคั ดกรองนั กเรีย น รว มมื อกั บ ระดับ ชั้น เพื่ อแกไ ขพฤติ กรรมนัก เรี ย น
ประสานความรวมมือกับผูปกครองแกไขพฤติกรรม ที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ติดตามประเมินผลการปองกันและ
แกไขพฤติกรรม ที่ไมเหมาะสมของนักเรียน จัดทําแผนงานหรือโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวมมือกับ
เจ า หน า ที่ ห น ว ยงานอื่ น เกี่ย วกั บ ป ญ หายาเสพติ ด การส ง ต อ นั ก เรี ย นทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย น ติ ด ตาม
ประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สอดคลองกับผลงาน
การวิจัยของ กัญจนา บัวไสว (2558) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวาการปฎิบัติงานดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีการดําเนินงานในดานการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การดําเนินงานปองกันการแกไขปญหานักเรียน การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน การสงตอนักเรียน การประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การปฎิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนได
กํ า หนดนโยบายส ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยแก นั ก เรี ย น อย า งชั ด เจน จั ด อบรมให ค วามรู ค วามเข า ใจในหลั ก การ
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ประชาธิปไตยจัดกิจกรรมเสริมสรางประชาธิปไตยตามความตองการ ของนักเรียนเปนประจําอยางตอเนื่อง มีการรับ
ฟงความคิดเห็นจากคณะกรรมการนักเรียน สรางบรรยากาศความเปนประชาธิปไตยในโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ ณรงศักดิ์ ขันคํา
(2556) ไดศึกษาระบบการบริหารกิจการนักเรียนในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 3 พบวาการปฎิบัติงานดานการดําเนินการ
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน อยูในระดับมาก ซึ่งมีการดําเนินงานในดานจัดทําแผนการดําเนินงานของโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมประชาธิปไตย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมประชาธิปไตย จัดบุคลากรรับผิดชอบ
ทางการดําเนินงานกิจกรรมประชาธิปไตยไวชัดเจน จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประชาธิปไตย
บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ทํา มีการประชาสัมพันธ
โครงการส ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยทั้ ง ในโรงเรี ย นและนอกโรงเรี ย น นิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
ประชาธิปไตยอยางตอเนื่อง
ดา นการประเมิ น ผลการดํา เนิ นงานกิ จการนัก เรี ย น การปฎิ บั ติง านอยูใ นระดั บ ปานกลาง ทั้ ง นี้เพราะ
โรงเรียนมีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนในรูปของคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน ประเมินผลงานกิจการ
นักเรียนทุกภาคเรียน มีการวิเคราะหผลการประเมินงานกิจการนักเรียน เสนอผลการวิเคราะหการประเมินใหครูใน
โรงเรียนทราบ นําผลการประเมินไปใชปรับปรุงงานกิจการนักเรียน ครั้งตอไป สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ กัญจ
นา บัวไสว (2558) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวาการปฎิบัติงานดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน อยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งมีการดําเนินงานในดานมีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได มีการ
ประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียน มีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการวิเคราะหผลการ
ประเมินผลงานกิจการนักเรียน นําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียน
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน ควรใหมีการนํานโยบายจากหนวยงานตนสังกัด มาจัดทําแผนงาน
กิจการนักเรียนอยางชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับการทํางานของกระทรวง มีการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทาง
ราชการ เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนที่เปนปจจุบันเพื่อการวางแผนงานกิจการนักเรียน ตองปรับปรุงระเบียบและแนว
ปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ มีการเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ มีการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียนเปนลาย
ลักษณอักษรมีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน ใหมีการประชาสัมพันธเพื่อเปดโอกาสใหแตละฝายเขามามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียน ทั้งครู นักเรียน ผูปกครอง รวมไปถึงชุมชน สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ
สุทธิชัย อัมโรสถ (2550) ศึกษาสภาพการดําเนินงานสงเสริมงานกิจการนั กเรียนของโรงเรียนในอําเภอดอยเต า
จังหวัดเชียงใหม ขอเสนอแนะ ครูควรสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการรวมกิจกรรมใหกับนักเรียน ใหนักเรียน
มีสวนรวมในการวางแผนในการจัดกิจกรรมนักเรียน สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ เชาวฤทธิ์ ตาใจ (2554) ได
ศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบานเทอดไทย (แผนกมัธยม) อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ได
เสนอแนวทางดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน ดังนี้ ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการวาง
แผนการบริหารงาน ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ ควรสรุปผลการดําเนินงาน และ
นํามาปรับปรุงแกไขในการพัฒนาใหตอเนื่อง
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ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ตองมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจนและครบทุกงาน มี
การประสานงานอยางตอเนื่องระหวางโรงเรียนกับเครือขายผูปกครอง โรงเรียนกับหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เยาวชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองมีรายงานผลการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง และควรมีการนิเทศกํากับติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานและนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง สอดคลอง
กับผลงานการวิจัยของ พนมรส ตุนสีใส (2550) ไดศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนและแนวการพัฒนาการ
บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เสนอแนวการพัฒนาการ
บริหารงานกิจการนักเรียน ดังนี้ ควรสรุปผลการดําเนินงาน และนํามาปรับปรุงแกไขในการพัฒนาใหตอเนื่อง
ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความ
ประพฤติและระเบียบวินัยไดแก การตรงตอเวลา ความสะอาด การแตงกาย การเขาแถว การแสดงความเคารพ การ
ปฏิ บั ติต ามระเบี ย บข อ บัง คั บและแนวทางปฏิ บัติข องโรงเรี ยน ให มี การจั ดกิ จ กรรมส ง เสริ มพั ฒ นาด านคุ ณธรรม
จริยธรรมไดแก กิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๑ คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการ
ทํางาน รักความปนไทย มีจิตสาธารณะ ใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก การ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ ใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชนทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกลาวควรจัดเปนประจําและตอเนื่อง ควรจัดทํารายงาน
ปรากฏผลตอพฤติกรรมนักเรียนอยางเดนชัด เพื่อการเผยแพรผลงานใหเปนที่ปรากฏ และการยกยองใหกําลังใจแก
นักเรียนผูประพฤติดี มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกยองใหกําลังใจเปนลายลักษณอักษร เผยแพรเกียรติประวัติของ
นักเรียนที่ประพฤติดีใหปรากฏ มีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไวเปนหลักฐาน และเปนปจจุบัน สอดคลองกับ
ผลงานการวิจัยของ อดิศร เทพเจริญ (2550) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยเนนคุณธรรมนํา
ความรูโรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียนปง 1 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดความขยัน กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดความประหยัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีความซื่อสัตย กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดความมีวินัย กิจกรรมที่สงเสริมให
นักเรียนเกิดความสุภาพ กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนรักความสะอาด กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ในโอกาสวันสําคัญ
และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ ปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ํา (2555) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารกิจการ
นักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
10 จังหวัดเพชรบุรี ไดแนะแนวทางใหนักเรียนไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและการสงเสริม
ใหครูรวมมือในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในทุกดาน
ดานการการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรมีการดําเนินงานการจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนรวมกับเครือขายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ใหครูผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษานักเรียนเปน
รายบุคคล เพื่อใหทราบปญหาของนักเรียนแตละคนใหครบทุกคน และวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุมนักเรียน ตองมีการ
ดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ เพื่อมีขอมูลในการจําแนกนักเรียนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปญหาที่เปนกลุม
เสี่ยงและกลุมมีปญหา ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมกําหนดแนวทาง วิธีการปองกันและแกไขมีการแกปญหารวมกัน
กั บ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข อ ง จั ด แนวปฏิ บัติ ใ นการส ง ต อ นั ก เรี ย นทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย น ให ชั ด เจน และมี ก าร
ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ อณัญญา เรืองวานิช (2557)
ไดศึกษาปญหาและนําเสนอแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เสนอแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนดานการการดําเนินงานระบบดูแล
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ชวยเหลือนักเรียน ดังนี้ สนับสนุนใหครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมถึงการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริม พัฒนา การปองกัน การแกไขและการสงตอภายในสูภายนอก
ปรับปรุงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยใหครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางใกลชิด ฉับไว ทันตอเหตุการณ และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ สุทัศน เอี่ยมแสง (2554) ศึกษาการ
ปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนแมตื่นวิทยาคม อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มีขอเสนอแนะ
คือควรมีการบันทึกขอมูลนักเรียน ควรดําเนินงานอยางจริงจังและเปนระบบ และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ
เสถียร ทามัง (2551) ไดทําการศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลนักเรียนชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปงเมือง มีขอเสนอแนะวา ควรมีผลสรุปการคัดกรองที่เปนระบบและมีการดูแลอยางตอเนื่อง
ด า นการดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยในโรงเรี ย น สร า งการเรี ย นรู ร ะบอบประชาธิ ป ไตยผ า น
กระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน มีการเผยแพรหลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน สรางบรรยากาศของ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัด เชนมีการจัดกิจกรรมใหหาเสียงเลือกตั้งประธานหอง ประธานโรงเรียน รวมไป
ถึงคณะกรรมการนักเรียน ใหนักเรียนไดนําเสนอแนวคิด และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนรวมทั้งกิจกรรม
การเรียนการสอนไดอยางเสรี ทั้งนี้ตองไมละเมิดสิทธิผูอื่น สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ ณรงศักดิ์ ขันคํา (2556)
ไดศึกษาระบบการบริหารกิจการนักเรียนในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 3 โดยนักเรียนไดเรียนรูกิจกรรมประชาธิปไตยโดยการ
จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน ซึ่งถือวาเปนการจําลองการปกครองระบบประชาธิปไตยมาอยูในโรงเรียนกอใหเกิดมี
คณะทํางานที่เปนตัวแทนของนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็น รวมทํางานในบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของ
ตนเองในฐานะผูนําและผูตามในสังคมประชาธิปไตย และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ พัทยาภรณ เปรมภิวงค
(2553) ศึกษาการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนโรงเรียนแมสะเรียง“บริพัตรศึกษา” จังหวัดแมฮองสอน มีขอเสนอแนะวา
ควรจัดทํานโยบายที่ชัดเจนเปนรูปธรรม แตงตั้ง มอบหมายงาน กําหนดบทบาทหนาที่ตามความเหมาะสม จัดกิจกรรม
อยางตอเนื่อง จริงจังและนาสนใจมากขึ้นโดยอาจจะเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกนักเรียนและสนับสนุนให
นักเรียนไดแสดงออกในทางที่ดี
ดานการประเมิน ผลการดํา เนิ นงานกิจการนัก เรี ยน ตอ งมี การประเมิน ผลทุกกิ จกรรมที่ ดําเนิน การใน
โรงเรียน ประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ ตองมีการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน เพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่ตรวจสอบได และนําผลการวิเคราะหไปใช
ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานกิ จ การนั ก เรี ย นในทุ ก กิ จ กรรม ควรมี ก ารเผยแพร ผ ลการดํ า เนิ น งานแก
สาธารณชนเพื่อใหผูเกี่ยวของรับทราบ ในรูปแบบของการประชาสัมพันธของโรงเรียน เชนทางเว็บไซต หรือ รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน(Self Assessment Report : SAR) และควรมีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีการเก็บ
หลักฐานในทุกโครงการ ใหสามารถตรวจสอบภายหลังได สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ กัญจนา บัวไสว (2558)
ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 มีการดําเนินงานในดานมีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได มีการ
ประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียน มีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการวิเคราะหผลการ
ประเมินผลงานกิจการนักเรียน นําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจรณาใน
รายดาน พบวา การระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของมากําหนดแผนงานกิจการนักเรียน มีสภาพการปฎิบัติงาน
อยูในระดับปานกลาง ดังนั้นควรใหมีการประชาสัมพันธเพื่อเปดโอกาสใหแตละฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนงานกิจการนักเรียน ทั้งครู นักเรียน ผูปกครอง รวมไปถึงชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน มีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก ในทุกดาน แสดงวาการบริหารงาน
กิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพ และควรพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนใหดียิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะดานกําหนด
นโยบายงานกิจการนักเรียน และการจัดแบงสายงานและจัดทําแผนภูมิสายงานกิจการนักเรียน ไวใหครู นักเรียน
ผูปกครองทราบอยา งเปด เผย ซึ่งการปฎิบัติง านอยูในระดับ ที่นอยกวา ดานอื่ น และควรมีก ารประสานงานอยา ง
ตอเนื่องระหวางโรงเรียนกับเครือขายผูปกครอง โรงเรียนกับหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการบริหารงานกิจการนักเรียน
3. ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก ในทุกดาน
ทั้งนี้ครูควรมีการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม อยางตอเนื่อง เปนประจํา และปฎิบัติใหดี
ยิ่ง ขึ้น ไปทั้ ง การจั ด กิจ กรรมส ง เสริ มพั ฒนาความประพฤติ แ ละระเบีย บวินั ย การจั ดกิ จกรรมส งเสริ ม พัฒ นาด า น
คุณธรรม จริยธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพื่อสรางคุณลักษณะพึงประสงคของผูเรียนใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
4. ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับปานกลาง และ
เมื่อ พิจรณาในรายดาน พบวา รวมมือกับเจาหนาที่หนวยงานอื่นเกี่ยวกับปญหายาเสพติด มีสภาพการปฎิบัติงานนอย
กวาดานอื่น ทั้งนี้ปญหายาเสพติดในโรงเรียนถือวาเปนปญหาเรงดวนที่ควรแกไข และโรงเรียนควรใหทุกภาคสวนเขา
มามีสวนรวมกําหนดแนวทาง วิธีการปองกันและแกไขมีการโรงเรียนตองประสานงานเพื่อการแกปญหาเกี่ยวกับ
ปญหายาเสพติด รวมกันกับบุคคลที่เกี่ยวของ โดยการรณรงคสรางความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ที่จะสงผลตอ
อนาคตของลูกหลาน ชุมชน และประเทศชาติ
5. ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจรณาในรายดาน พบวา มีการประชาสัมพันธโครงการสงเสริมประชาธิปไตยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนมี
สภาพการปฎิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ครูควรมีการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูระบอบประชาธิปไตยผาน
กระบวนการและกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน รวมถึงการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน รับฟงความคิดเห็น
ของนักเรียน และใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมตางๆ มีการรณรงคประชาสัมพันธ
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เชนการเดินขบวน หรือใหความรูเรื่องประชาธิปไตย ให
มากยิ่งขึ้น
6. ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจรณาในรายดาน พบวาการวิเคราะหผลการประเมินงานกิจการนักเรียน มีสภาพการปฎิบัติงานนอยกวาดานอื่น
ซึ่งการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ถือวาเปนงานสําคัญมากงานหนึ่งจึงควรมีการปฎิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ ควรการประเมินผลทุกกิจกรรมที่ดําเนินการในโรงเรียน ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการ
ประเมินผลงานกิจการนักเรียน เพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่ตรวจสอบได และนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุง
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พัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียนในทุกกิจกรรมตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่เหมาะสม
กับบริบทของแตละสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียนและสถานศึกษาตอไป
2. ควรมีการศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนในดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของแตละชนเผา เชนกิจกรรมสงเสริมอาชีพตามบริบทของชุมชนที่มีลักษณะเปนพื้นที่สูง

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาแบบอิสระฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ดร.น้ําฝน กันมา
อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตั้งแตเริ่มการศึกษาคนควาจน
เสร็จสมบูรณ จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย ที่ไดกรุณาอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งครูทุกทานที่ใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามการคนควาแบบอิสระครั้งนี้ ตลอดจนบรรดาเพื่อน ๆ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่มี
สวนชวยสนับสนุนการทํางานดวยดีตลอดมา
นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ จากสมาชิกทุกคนในครอบครัว ผูคอยเปนกําลังใจและสนับสนุน
การทํางานในทุก ๆ ดานมาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดีคุณคาและประโยชนจากการคนควาแบบ
อิสระครั้งนี้ ผูศึกษาขอมอบแกบิดา มารดา และครูอาจารยทุกทาน
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ปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
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ชัยสิทธิ์ จันตาโลก 1*และ สุนทร คลายอ่ํา2
17

Chaisit Jantalok1* and Sunthon Khlaium2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ เพื่อศึกษาปญหาและ
เสนอแนะของครูที่มีตอปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ครู โรงเรียน
มัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จํานวน 451 คน
จากนั้นผูวิจัย ทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่ และมอร
แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 212 คน ใชใชแบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราสวน
ประมาณคา และแบบปลายเปดในการเก็บในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาดังนี้
จากผลการศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม อยูใน
ระดับ มาก โดยเรียงลําดับดังนี้ สูงสุดไดแก ดานชุมชน อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานครู อยูในระดับมาก
รองลงมาไดแก ดานผูเรียน อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผูปกครอง อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดาน
สิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผูบริหาร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ตามลําดับ
ปญหาและขอเสนอแนะ พบวาดานผูบริหาร ความเปนกันเองมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคลากรในโรงเรียน
ขอเสนอแนะพบวา ผูบริหารควรสรางศรัทธาเปนที่ยอมรับใหกับบุคลากรทุกฝาย ดานครู พบวา ครูรุนใหมขาดความ
เชี่ยวชาญในการสอนทั้ง ทางวิชาการและคุ ณลักษณะความเปน ครู ข อเสนอแนะพบวา ครูค วรจัด ใหมี การอบรม
แลกเปลี่ยน และสรางเครือขายความรู ดานผูปกครอง พบวา ผูปกครองขาดความเขาใจในการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ขอเสนอแนะ พบวา สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมเพื่อสรางความเขาใจใหกับผูปกครองในการมีสวนรวม
ในการจั ด การศึ ก ษา ด า นผู เรี ยน พบว า ผูเ รี ย นควรพั ฒนาความสามารถดา นการสื่ อ สารให มากขึ้ น ครู ควรนํ า
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กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใชในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหการแกปญหาเปนระบบ ดาน
สิ่งแวดลอม พบวา ควรพัฒนาแหลงคนควาหองสมุด หนังสือ สื่อ และแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนที่ทันสมั ย และ
เพียงพอ ขอเสนอแนะพบวา ควรสงบุคลากรเขารับการประชุมสัมมนา ดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ดานชุมชน
พบวา ขาดการเปดโอกาสใหผูความรู ความสามารถในทองถิ่นมารวมในการให ขอเสนอแนะความคิดเห็นในการทํา
แผนการจัดการเรียนรู ควรจัดหลักสูตร หรือการเรียนการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของชุมชนใหผูเรียนไดเรียนเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับชุมชนของตน
คําสําคัญ: การจัดการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

Abstract
This study aims to study the level of factors to improve the quality of education and to study the
problem and suggestion from teacher about Factor of Education Quality in Secondary School Second Subgroup
under the Secondary Educational Service Area Office 36 Chiang Rai province. The population in this study are
451 teachers in Secondary School Second Subgroup under the Secondary Educational Service Area Office 36
Chiang Rai, then the researcher determine sample size by opening Tables of Samples by Krejcie & Morgan
(1970) get 212 teachers for sample. The questionnaire were multiple choice questions with rating scale and
open-ended questions to collect the data. Statistics used frequency, percentage, average, and standard
deviation. Results of the study as follows:
The study found that the opinions of teachers on the quality of school education, secondary subgroup 2
Office Area Secondary Area 36 Chiang Rai in the overall level of the highest average is factor of The
Community, followed by factor of The Teacher at a high level, factor of The Students at a high level, factor of
The Parents at a high level, factor of The Environment at a high level and factor of The Manager at a high
level but had the lowest average
The study result showed of the problems and suggestions from teachers. In factor of The Manager
found that the manager and teacher have a good relationship but suggestions found faith leaders should be
acceptable to all of teachers. In factor of The Teacher the new teachers lack the expertise to teach the technical
features. Suggestions found teachers should provide training, exchange and networking knowledge. In factor of
The Parents found that parents miss understanding of participation in education suggested that schools should be
held to raise awareness for parents to be involved in the education. In factor of The Students found that the
students should develop the ability to communicate, the teacher should be used in the research process,
classroom solutions to solve learning problem. In factor of Environmental resources that should develop media
library books and resources about studying modern and adequate. suggestions found should send staff to attend
the meeting of Environmental in School sometimes. In factor of The Community found that the lack of opportunity
for knowledge local talent to suggestions in the lesson plans. The Parents should have participate in the course
or teaching activities. In accordance with the needs of the community and the students should have learned
everything about their community.
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บทนํา
คุณภาพการศึกษาในปจจุบัน ผูเรียนจะตองมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไว เพื่อใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการจั ดการศึ ก ษาจะต อ งร วมมื อ กั น กํ าหนดเป า หมายของการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ให วิ สั ยทั ศ น แ ละพัน ธกิ จ ของ
สถานศึกษาบรรลุผล อาจเลือกจากยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่งในแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา มาพัฒนาและ
กําหนดเปนเปาหมายเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียนในที่สุด (อานนท ถิ่นภูเขียว, 2557,
หนา 131) แตที่ผานมาคุณภาพการศึกษายังไมเปนที่พอใจของสังคม เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ไดแก ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร ยังมี
คาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 ความไมสัมพันธกันระหวางคาตอบแทนครูที่สูงขึ้นกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นั่นแสดงใหเห็นวาการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา ยังใหน้ําหนักกับการพัฒนาคุณภาพนอยเกินไป สวนการ
พัฒนาครูก็ยังขาดการดูแลเอาใจใสอยางจริงจัง และดานสถานศึกษาพบวามีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไมไดเกณฑ
มาตรฐานตามเกณฑการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) งส
ซ วนใหญ จะ
เป น สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก จากสภาพดั ง กล า วส ง ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559, หนา 6)
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นอกจากจะมีการจัดระบบที่ดีแลว ยังตองใหความสําคัญกับคุณภาพ
ผูเรียน เพราะคุณภาพผูเรียนนั้นสงผลตอคุณภาพการศึกษา และเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในการจัดการศึกษา
ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี จากคุณลักษณะดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพผูเรียนไว 8 มาตรฐาน 32 ตัวบงชี้ เพื่อใหโรงเรียนไดใชเปนเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอน การ
ดําเนินงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกาวหนาตอไป สถานศึกษาตองดําเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ โดย
การพัฒนาใหสถานศึกษาดีและมีคุณภาพตองมีการพัฒนาความเขมแข็งของผูบริหาร บุคลากร การบริหารจัดการ
ตลอดจนการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน (ประวิตา มีเปยมสมบูรณ, 2554, หนา 2-3) คุณภาพการศึกษาเปน
หัวใจของความสําเร็จของนโยบายการศึกษา หัวใจของคุณภาพการศึกษาอยูที่โรงเรียน การแกไขคุณภาพการศึกษา
ไดรับความสนใจและดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยใชคําวาปฏิรูปการศึกษา ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน พัฒนาครู
พัฒนาการมีสวนรวม กระจายอํานาจสูชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายใหตระหนักใน
ความสําคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนยังมีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 รวมถึงในสถานศึกษาไดปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม และใชความ
หลากหลายดานกิจกรรมการเรียนการสอน แตนักเรียนยังมีปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนจะไมเกิดขึ้น ถาไมสามารถเปลี่ยนแปลงใหโรงเรียนเปนที่สรางการศึกษาที่มีคุณภาพได เมื่อโรงเรียนไมมี
คุณภาพนักเรียนก็จะไมมีคุณภาพ และเมื่อนักเรียนไมมีคุณภาพ การศึกษาก็จะไมมีคุณภาพตามไปดวย (ฐิติพันธ
สอนพูด, 2552, หนา 1)
จากที่กลาวมาขางตนการพัฒนาสูคุณภาพการศึกษา เหตุปจจัยตางๆ นําไปสูความ เคลื่อนไหวในการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทย ซึ่งขับเคลื่อนไปสูการมีสวนรวม และการกระจายอํานาจใหทองถิ่นและสถานศึกษามี
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บทบาท ในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสอดคลองกับความตองการที่แทจริง
ของผูเรียนและทองถิ่น อยางไรก็ตาม การกระจายอํานาจโดยไมมีการควบคุมอาจกอใหเกิดความเสียหาย และนําไปสู
การถดถอยของคุณภาพการศึกษาโดยรวมได ดังนั้นเพื่อเปนหลักประกันวาเยาวชนของชาติจะไดรับการพัฒนาอยางมี
คุณภาพเทาเทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูขึ้น เพื่อเปนเกณฑกลางที่ใชในการ
เทียบเคียง ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง มาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑคุณภาพ
สําคัญที่บงชี้ถึงระดับ ความรูความสามารถที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะบอกถึงสิ่งที่
คาดหวัง หรือจุดหมายไวอยางชัดเจน วาอะไรคือสิ่งที่ตองการใหผูเรียนทุกคนรูและปฏิบัติไดในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (รุงนภา นุตราวงศ, 2552, หนา 1-2) คุณภาพการการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบ
การจัดการ และการบริหารงานใหครอบคลุมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อใหคุณภาพผูเรียนอยูใน
ระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง มี ก ารวางแผนพั ฒ นา จุ ด เด น ในด า นผู เรี ย นให ค งอยู อ ย า งยั่ ง ยื น มี สุ ข นิ สั ย สุข ภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีเปนไปตามหลักสูตรแกนกลาง ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารมีความชัดเจนในการบริหารจัดการและพัฒนา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จั ง หวั ด เชี ย งราย ให มี คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ ป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษา มาตรฐานการเรี ย นรู ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ และสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอย
ที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายใน 6 ดานไดแก ดานผูบริหาร ดานครู
ดานผูปกครอง ดานผูเรียน ดานสิ่งแวดลอม และดานชุมชน ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยดังกลาวมาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จั ง หวั ด เชี ย งราย ให มี คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ ป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษา มาตรฐานการเรี ย นรู ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ เปนไปตามความตองการของชุมชน สังคม และโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอย
ที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาปญหาและเสนอแนะของ
ครู ที่ มี ต อ ป จ จั ย การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษากลุ ม ย อ ยที่ 2 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ดานผูบริหาร
ดานครู
ดานผูปกครอง
ดานผูเรียน
ดานสิ่งแวดลอม

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย

ดานชุมชน

วิธีการศึกษา
การศึกษา เรื่องปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 จั ง หวั ด เชี ย งราย มี เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ แบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ แบบสอบถามแบบปลายเปด สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครู โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จํานวน 451 คน จากนั้นผูวิจัยทําการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยการเปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970)
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 212 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น แบบสอบถามเกี่ ยวกั บ ป จ จัย การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย (Questionnaires)
จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงาน และประสบการณ ในการปฏิบัติงาน
ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ เกี่ยวปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอย
ที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยมีปจจัยทั้งหมด 6 ดาน ไดแก ปจจัย
ดานผูบริหาร ปจจัยดานครู ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัยดานผูเรียน ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานชุมชน เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวปญหาและเสนอแนะของหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกใหครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย อันเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้จํานวน 212 ชุดไดรับกลับคืนมา 212
ชุด คิดเปน รอยละ 100 โดยใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 30 วัน
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตอง กอนที่จะนําไปใชในการวิเคราะหและ
ประมวลผลขอมูล โดยกําหนดเกณฑการใหคาน้ําหนัก (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 102)
2. การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
2.1 หาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับสถานภาพ
ผูตอบแบบสอบถามในตอนที่ 1
2.2 หาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในตอนที่ 2
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการบรรยายความเรียง

ผลการศึกษา
ปจจัยการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย สรุปผลการศึกษา ดังนี้ จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
เชียงราย ตามปจจัย 6 ดาน ในภาพรวม อยูในระดับ มาก โดยเรียงลําดับดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานชุมชน รองลงมา
ไดแก ดานครู อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผูเรียน อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผูปกครอง อยูใน
ระดับมาก รองลงมาไดแก ดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผูบริหาร อยูในระดับมาก ตามลําดับ
ปญหาและขอเสนอแนะของครูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวา ดานผูบริหารยังขาดในเรื่องของการ
วางตน การสรางศรัทธาใหเปนที่ยอมรับระหวางผูบริหารและครู อีกทั้ง องคกรมีความขัดแยงระหวางบุคลากรใน
องคกร และความขัดแยงระหวางผูบริหารและบุคลากรในองคกร เกิดการแตกแยกแบงฝายในองคกร และบุคลากรใน
องคกรมีวัยที่ตางกันระหวางบุคลากรอาวุโสและบุคลากรรุนใหม ขอเสนอแนะพบวา ผูบริหารควรสรางศรัทธาเปนที่
ยอมรับใหกับบุคลากรทุกฝาย ตื่นตัวอยูเสมอ พรอมอยูเสมอที่จะรับสถานการณทุกชนิด ผูบริหารควรสรางแรงการจูง
ใจคน สามารถชักจูงใหผูอื่นรวม มือกับตน
ดานครู พบวา ครูยังขาดทักษะทางดานไอซีที ครูรุนใหมขาดความเชี่ยวชาญในการสอนทั้งทางวิชาการและ
คุณลักษณะความเปนครู ขอเสนอแนะพบวา ครูควรจัดใหมีการอบรม แลกเปลี่ยน และสรางเครือขายความรู อีกทั้ง
ครูควรใหมีการพัฒนาตนเองในเรื่องไอซีที
- Proceedings -

1726

ดานผูปกครอง พบวา ผูปกครองขาดความเขาใจในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไมใหความสําคัญใน
การใหความรวมมือจัดการศึกษา อีกทั้งผูปกครองนักเรียนไมสามารถรวมประชุมที่โรงเรียน ขอเสนอแนะ พบวา
สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมเพื่อสรางความเขาใจใหกับผูปกครองในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในการมีสวน
รวมในการจัดการเรียนรู
ดานผูเรียน พบวา ผูเรียนขาดทักษะการคิด การเชื่อมโยง ขาดการบูรณาการรายวิชาตาง ๆ ในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ขอเสนอแนะสถานศึกษา ครู ควรนํากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใชในการแกปญหาและพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน เพื่อใหการแกปญหาเปนระบบ ซึ่งจะทําใหการแกปญหาในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งควร
ใหนักเรียนมีผลงานอยางนอยคนละ 1 ชิ้น ที่ไดจากการนําความรูในที่ไดศึกษานําไปประยุกตใช
ดานสิ่งแวดลอม พบวา เห็นวาครูและผูบริหารขาดการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาขาดการมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการดานสิ่งแวดลอม บุคลกรในสถา
ศึกษาขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ขอเสนอแนะพบวา ควรสงบุคลากรเขารับ
การประชุมสัมมนา ดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษากําหนดไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ควรมีการประเมินนโยบายสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษาเปนประจําทุกป
ดานชุมชน พบวา ขาดการเปดโอกาสใหผูความรู ความสามารถในทองถิ่นมารวมในการให ขอเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการทําแผน หลักสูตร หรือการเรียนการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ ไมคอยสอดคลองกับปญหาและ
ความต อ งการของชุ ม ชน ข อ เสนอแนะ ควรเป ด โอกาสให ผู ค วามรู ความสามารถในท อ งถิ่ น มาร ว มในการให
ขอเสนอแนะความคิดเห็นในการทําแผน ควรจัดหลักสูตร

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งป จ จั ย การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษากลุ ม ย อ ยที่ 2 สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวามีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ป จจัย การพั ฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรีย นมัธยมศึก ษากลุ มยอ ยที่ 2 สัง กัดสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใน 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครู ปจจัยดาน
ผูปกครอง ปจจัยดานผูเรียน ปจจัยดานสิ่งแวดลอม และปจจัยดานชุมชน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา ปจจัยการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การใชหลักสูตรกําหนดใหครูผูสอนมีการศึกษาหลักสูตร
จุดประสงครายวิชา แยกสวนที่เปนดานพุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ จึงทําใหเกิดผลการเรียนแกนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรเนนทักษะ
กระบวนการคิดใหเปน ทําเปนและแกปญหาเปน มีการใชสื่ออุปกรณนวัตกรรมการสอนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
หลักสูตร ครูผูสอนมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แบงกลุมนักเรียนตามความสามารถ จัดแผนการเรียนการ
สอนใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน การจัดสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนไดจัดใหกลุมวิชาตางๆไดจัดทําทะเบียน
อุปกรณและจัดใหมีหองสื่ออุปกรณการสอน 1 หอง มีครูผูดูแลประจําหองเพื่ออํานวยความสะดวกในการนําไป
ประกอบการสอน และจัดใหนักเรียนมีโอกาสเรียนรูจากคอมพิวเตอรในรายภาษา CAI มีหองมัลติมีเดีย ซึ่งมีความ
เพียงพอและสะดวกในการใชของครูผูสอน การวัดและประเมินผลใชวิธีการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การวัดและประเมินผล โดยมีระบบการประเมินผลการเรียน ประเมินผลระหวางเรียน ประเมินผลหลังเรียน และการ
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วัดและประเมินผลตามสภาพจริง กําหนดเกณฑการประเมิน การฝกปฏิบัติจริงการทําโครงการ การจัดทําพอรทโพลิ
โอของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปรียาพร วงคอนุตโรจน (2543, หนา 16) ไดกลาววางานวิชาการเปนงาน
หลักของโรงเรียน ไมวาจะเปนโรงเรียนประเภทใดมาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษาจะไดรับการพิจารณา จากผลงาน
ดานวิชาการเปนสําคัญ ผูบริหารจึงตองใหความสนใจงานดานวิชาการเปนพิเศษ และถือเปนงานหลักที่หนึ่งเหนือกวา
งานอื่นใด โดยการวางแผนใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามประเมินผล เพื่อการทําการปรับปรุง
ใหตรงตามวัตถุประสงคของโรงเรียน บทบาทของผูบริหารจึงมีความสําคัญในการผลักดันใหโรงเรียนไปสูประตูแหง
ความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมุทร ชํานาญ (2546) วา การบริหารวิชาการที่สําคัญในอันดับแรกคือการ
อนุมัติเลื่อนชั้น การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอน
1.1 ดานผูบริหาร
จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหาร มีการสราง
แรงจูงใจ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางวิสัยทัศนรวมใหกับคณะครูในโรงเรียน และมีศักยภาพในการบริหาร
การศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อํารุง จันทรวานิส (2547, หนา 4-15) ที่ไดศึกษาแนวทางการบริหารและ
การพัฒนาสถานศึกษาสูโรงเรียนคุณภาพ วา ความเปนโรงเรียนคุณภาพควรอาศัยแนวคิดการใชองคประกอบเชิง
ระบบ (Systems Approach) เขามาเปนกรอบการพิจารณา ซึ่งจะเกี่ยวของกับองคประกอบตางๆ ของโรงเรียนทั้งใน
สวนที่เปน 1) บริบท (Context) ไดแก สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนที่ดี มีสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) ปจจัยนําเขา (Input) ซึ่งประกอบดวยจํานวนทรัพยากรบุคคลและความ
เปนมืออาชีพทรัพยากร วัตถุเทคโนโลยีทันสมัยและงบประมาณที่มุงเนนผลงาน ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได
มาตรฐาน และแหลงการเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย 3) กระบวนการ (Process) ซึ่งมีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญที่สุด การจัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การบริหารจัดการที่ดีเนนการมีสวน
รวม และการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหาร และ 4) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) คือ
ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีการพัฒนาการทุกดานเปนคนดี คนเกง มีความสุข เรียนตอและประกอบอาชีพได
โรงเรียนเปนที่ชื่นชมของชุมชนและเปนแบบอยางใหความชวยเหลือแกชุมชนและโรงเรียนอื่น ผลการศึกษาพบวา ใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก
1.2 ดานครู
จากผลการศึ ก ษา พบว า ในภาพรวมพบว า อยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะว า ผู ส อนมี ค วามรู
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู มีวุฒิภาวะความเปนผูใหญที่เหมาะสมกับความเปนครู เปนบุคคลแหงการ
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิชิต ฤทธิ์จรูญ และ
คณะ (2555, หนา บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา การวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา ได
ขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ประเด็น คือ 1) จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสามารถ จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่สงผลถึงคุณภาพ ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพที่
เอื้อตอการปฏิบัติ งานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) จัดระบบการสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ให เอื้อตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ4) จัดระบบการเสริมสรางขวัญกําลังใจ และ
ความกาวหนาในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งมีสวน
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สหพัฒน ไตรรัตนวนิช (2553, หนา 82- Proceedings -
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85) ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพการจัดการความรูของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากผลการศึกษาพบวา
ดานการการสรางและแสวงหาความรูอยูในระดับมากเชนกัน
1.3 ดานผูปกครอง
จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูปกครองมีความพึง
พอใจในกระบวนการสอนของครูผูสอน สถานศึกษาใหความสําคัญกับผูปกครองในการมีสวนรวมในดานตาง ๆ ของ
โรงเรียน และผูปกครองเห็นความสําคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสันติ ยอเปย
(2552 หนา บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาถึง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนศีลรวีอําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการนําองคการ การควบคุม
การจัดองคการ การวางแผน ปญหาของการมีสวนรวมของผูปกครอง คือ สวนใหญทางโรงเรียนโดยคณะครูจะทา
การ ปรึกษาหารือ กับผูปกครองนักเรียนจัดใหมีประธาน กรรมการผูปกครองครูนักเรียน ดําเนินการแกไขรวมกัน เมื่อ
มีเรื่องใดที่เปนประโยชนตอผูปกครองและนักเรียน ทางโรงเรียนควรที่จะแจงใหทราบโดยตรงควรมีการคัดเลือก
ตัว แทน ภาคี ที่มี เวลามี ค วามรู ค วามสามารถควรจั ด ให ผู บ ริ ห าร หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ยนพบปะกั บ
ผูปกครอง
1.4 ดานผูเรียน
จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะวาผูเรียนมีความสามารถในการ
แกปญหา ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ ศรัทธา ยึดมั่นแลปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
มีทักษะความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยี การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของครูผูสอนและประสบการณจัดการเรียนการสอนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกชนันท ศรีสุข
และคณะ (2554 หนา บทคัดยอ) การศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามความคิดเห็น
ของครูอนุบาลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยพบวา ครูที่จบการศึกษาตางกันจะมี
ความแตกตางในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งครูที่มีประสบการณสอนในระดับตางกันก็จะมีการจัดการเรียนการ
สอนที่แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก
1.5 ดานสิ่งแวดลอม
จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะวา โรงเรียนมัธยมศึกษากลุม
ยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนเพื่อการเรียนรูของนักเรียน มีหองวิทยาศาสตรพรอมปฏิบัติการทันสมัยเพียงพอตอการเรียนการสอน มีหอง
คอมพิว เตอร พ รอ มปฏิบัติ ก ารเพีย งพอต อ การเรีย นการสอน มี หอ งจริย ธรรมเพีย งพอต อ การเรีย นการสอน ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2543, หนา 19) ไดกลาวถึงภารกิจของผูบริหาร
โรงเรียนที่จะตองรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ดังนี้ 1. สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียนและหลักสูตร สิ่งแวดลอมศึกษา 2. รวมประชุมวางแผนกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน สิ่งแวดลอมศึกษา 3. สนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ ตลอดจนขวัญและกําลังใจ 4. เผยแพร
ความรูทางวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษาแกครู 5. กระตุนใหครูเกิดการตื่นตัวอยูเสมอในดานสิ่งแวดลอมศึกษา 6.
ติดตามประเมินผล การดําเนินการสิ่งแวดลอมศึกษาภายในโรงเรียน 7. การจัดโอกาสใหแกครูและนํานักเรียนได
พบปะกับผูปกครอง ผูนําชุมชนหรือกลุมผูสนใจตางๆในทองถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และรวมกันสนับสนุนนักเรียน
ในการชวยพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน ทั้งนี้ผูเรียน อยูในสภาพแวดลอมที่ดี สภาพแวดลอมในโรงเรียนเอื้ออํานวยให
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เกิดการเรียนรู โดยเฉพาะการขัดเกลาจิตใจใหเปนคนดี คนเกง เพราะตั้งอยูในวัดมีการซึมซับเอาคุณธรรม จริยธรรม
อยางตอเนื่อง ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก
1.6 ดานชุมชน
จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ โรงเรียนมัธยมศึกษากลุม
ยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ไดมีองคกรที่เกิดจากความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนและชุมชน ผูปกครองและชุมชนมีเจตคติที่ดีในการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัตน กอนนาค (2554 หนา บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ชัยนาท โดยพบวา สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานการมีสวนรวมกําหนดแผน นโยบายและยุทธศาสตร มีสวนรวมนอยสุดในการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา ดานการ มีสวนรวมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา มีสวนรวม
นอยสุดในการเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา มีสวน
รวมนอยสุดในการใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง สนับสนุนและสงเสริมภารกิจของสถานศึกษา ดานการมีสวนรวม
เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน มีสวนรวมนอยสุดในการเผยแพรผลงานของสถานศึกษาตอชุมชนและสาธารณชน
และดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล มีสวนรวมนอยสุดในการวางแผนการนิเทศของสถานศึกษา อีก
ทั้งยังมี แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ชั ย นาท ประกอบด ว ย ด า นการมี ส ว นร ว มกํ า หนดแผน นโยบายและ
ยุทธศาสตร 1) ควรคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในชุมชนเปนคณะกรรมการ 2) จัดอบรมใหความรูในบทบาทหนาที่ของคณะ
กรมการ 3) จัดใหมีกิจกรรมตามบทบาทหนาที่และภารกิจอยางตอเนื่อง ดานการมีสวนรวมเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษา 1) ควรคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในชุมชนเปนคณะกรรมการ 2) ประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจใหกับ
คณะกรรมการ 3) เปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
1) ควรประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจใหชุมชนไดเห็นความสําคัญ ทั้งนี้ เปดโอกาสใหบุคคลที่มีความพรอมใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมกําหนดแนวทางและวิธีการมีสวนรวมของชุมชน 3) ยกยองบุคคลในชุมชนที่มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ดานการมีสวนรวมเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 1) สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 2)
สรางเครือขายประชาสัมพันธในชุมชน 3) ควรรวมกิจกรรมกับชุมชนอยางตอเนื่อง 4) แตงตั้งผูรับผิดชอบในการ
ประสานงาน ดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 1) ควรเลือกผูทรงคุณวุฒิในชุมชนเปนคณะกรรมการนิเทศ
2) อบรมใหความรูเรื่องการติดตามและประเมินผลกับผูมีสวนเกี่ยวของ 3) ทําความเขาใจและรวมกันวางแผนการ
นิเทศกับชุมชน 4) มีเครื่องมือในการนิเทศติดตามผล 5) สถานศึกษามีเว็บไซตเพื่อใหชุมชนสามารถติดตามและ
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาไดตลอดเวลา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
การศึกษาวิจัยปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. ดานผูบริหาร ผูบริหารควรมีความเปนกันเองมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคลากรในโรงเรียนใหมากขึ้น เปดรับ
ฟงความคิดเห็นดานตาง ๆ และมอบหมายงาน หนาที่ ความรับผิดชอบใหแกผูรวมงานตามความรูและความสามารถ
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ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใหมากขึ้น มีการกําหนดแนวทางหรือเปาประสงคของ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ใหชัดเจน และตอเนื่องสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
2. ดานครู ครูผูสอนควรใหความสําคัญกับการมุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหมากขึ้น ใชการสนทนาอยาง
สรางสรรคเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และสนใจที่จะแสวงหาความรู ผูสอนควรปฏิบัติงานอยางไตรตรองใหมากขึ้น
และใสใจการพัฒนาทักษะชีวิต และสุขภาพกาย และสุขภาพจิตผูเรียน ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจใน
ความเปนไทยใหกับผูเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใหดียิ่งขึ้น
3. ดานผูปกครอง ผูปกครองควรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใหมากยิ่งขึ้น
สถานศึกษาควรมีการจัดสื่อประชาสัมพันธใหกับผูปกครองทราบโดยชองทางที่หลากหลาย และผูปกครองควรให
ความรวมมือกับสถานศึกษาอยางตอเนื่องในทุกดาน
4. ดานผูเรียน ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนความสามารถในการสื่อสารใหมากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษที่ ยั ง เป น ป ญ หาในสถานศึ ก ษาทุ ก แห ง สถานศึ ก ษาควรปลู ก ฝ ง ให ผู เ รี ย นเคารพเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ และปลูกฝงผูเรียนเปนพลเมืองดีของชาติให
มากยิ่งขึ้น หรือการจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนใหสอดคลองกับสถานการณ เหตุการณที่เกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงใหเกิดการ
พัฒนาทักษะตาง ๆ ใหเปนผูที่มีความพรอมตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง
5. ดานสิ่งแวดลอม สถานศึกษาควรมีหองสมุดมีหนังสือ สื่อ และแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนที่ทันสมัย
และเพียงพอ ใชเทคโนโลยี เขามาชวยเหลือดานการสื บคน ในสถานศึกษาควรจัดใหมีหองปฏิบัติการทางภาษาที่
ทันสมัยเพียงพอตอการเรียนการสอน มีการตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ มีความแข็งแรง มั่นคง และ
เพียงพอตอนักเรียนอยางตอเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายบางสวนตั้งอยูใกลแนวรอยเลื่อนแมจัน ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่ให
ความรูจนถึงขั้นปฏิบัติจริงเกี่ยวกับแผนดินไหวใหนักเรียนดวย
6. ดานชุมชน สถานศึกษาควรใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมากขึ้น จัดใหค รู
ผูปกครอง หนวยงานตาง ๆ มีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความรูทักษะกันมากขึ้น และควรมีการจัดกิจกรรมที่มี
ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. ควรศึกษาผลกระทบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง ปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดดวยความ
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อนุเคราะหจาก ดร.สุนทร คลายอ่ํา อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งใหความเมตตา ชวยเหลือ ใหความรู คําแนะนํา ตลอดจน
แกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการศึกษา จนทําใหการศึกษาครั้งนี้ มีความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น
ผู วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษากลุ ม ย อ ยที่ 2 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ตลอดจนคณะครู ที่ไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณสําหรับการวิจัยในครั้งนี้
หากการศึกษาในครั้งนี้มีสิ่งใดขาดตกบกพรองหรือมีความผิดพลาดประการใดผูศึกษาตองขออภัยเปนอยาง
สูงในขอบกพรองและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาการวิจัยนี้ จะเปนประโยชนตอผูสนใจและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการบริหารการศึกษาตอไป
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